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1. ΓΕΝΙΚΑ 

Το Pro/ENGINEER είναι ένα λογισμικό το οποίο παρουσιάστηκε στην πρώτη 
του έκδοση, το 1987. Η πρώτη αυτή έκδοση μπορεί να ήταν αρκετά δύσχρηστη, αλλά 
το εργαλείο παραμετρικής σχεδίασης (parametric design) και μοντελοποίησης 

στερεών (solid modeling) που 

χρησιμοποιούσε ήταν εντελώς 

πρωτοποριακό για την εποχή του και 

αποτέλεσε την πρώτη ιδέα και σημείο 

αναφοράς για την δομή των 

αντίστοιχων προγραμμάτων που 

ακολούθησαν. Σήμερα το Pro/Engineer 
βρίσκεται στην 23η έκδοση, και 

κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς 

παγκοσμίως στα προγράμματα 

παραμετρικής σχεδίασης. Το 

Pro/ENGINEER χρησιμοποιεί το 

σχεδιασμό, την ανάλυση και την 

κατεργασία ενός πρακτικά 

~PTC 

απεριόριστου εύρους προϊόντων. Συνοπτικά το Pro/Engineer είναι ένα παραμετρικό 
(Parametric) σύστημα στερεάς και επιφανειακής μοντελοποίησης (Solid - Surface 
Modeling) βασισμένο σε χαρακτηριστικά (Feature based) (Πίνακας 1). 

Parametήc Solίd Modeliniι Feature based 
Το σχήμα του κάθε Το μοντέλο που Η δημιουργία 
εξαρτήματος οδηγείται δημιουργούμε περιέχει αντικειμένων γίνεται με 

από τις τιμές που έχουν όλη την πληροφορία που χαρακτηριστικά (features) 
δοθεί στις ιδιότητες των ένα πραγματικό στερεό όπως προσθήκες ή 
χαρακτηριστικών του. αντικείμενο μπορεί να αφαιρέσεις υλικού, 

Έτσι ο χρήστης μπορεί να έχει. Για παράδειγμα κάθε στρογγυλέματα, οπές κλπ, 

αλλάξει τις τιμές των αντικείμενο έχει κάποιο αντί της χρήσης 

ιδιοτήτων αυτών ή να όγκο, έτσι ώστε αν δοθεί η γεωμετρίας χαμηλού 
ορίσει σχέσεις μεταξύ πυκνότητα του υλικού που επιπέδου (low level 
τους, και να παρατηρήσει θα χρησιμοποιηθεί, να geometry) όπως γραμμές, 

άμεσα τις αλλαγές που μπορεί να υπολογιστεί η τόξα και κύκλοι. Έτσι ο 

έκανε. μάζα και η αδράνειά του. σχεδιαστής μπορεί να 

σκεφτεί πώς θα 

δημιουργήσει το μοντέλο 

σε ένα πολύ υψηλό 
επίπεδο, και να αφήσει την 

απεικόνιση όλων των 

γεωμετρικών 

λεπτομερειών χαμηλού 

επιπέδου στο Pro/E. 
Πίνακας 1: Τα 3 βασικά χαρακτηριστικά του Pro/Engίneer 
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Ένα βασικό σημείο διαφοροποίησης του Pro/Engineer και άλλων 

προγραμμάτων που χρησιμοποιούν μεθόδους στερεάς μοντελοποίησης σε σχέση με 

άλλα προγράμματα, είναι ότι αδυνατούν να σχεδιάσουν μη ρεαλιστικά αντικείμενα 

δηλαδή αντικείμενα που δεν υφίστανται στην πράξη. 

• ΗΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 

Η φιλοσοφία του Pro/Engineer κρύβεται στα 3 βασικά χαρακτηριστικά του. Όταν 
σχεδιάζεται ένα κομμάτι (part), είναι σαν να το χτίζεται feature by feature. Τα 
features είναι στερεά που προκύπτουν από προέκταση, από περιστροφή κλπ, σε οπές, 
σε κοψίματα και άλλα. Κάθε κομμάτι δηλαδή, είναι ένα μπλοκ του οποίου τα μέρη 

που το συνιστούν είναι στοιχειώδη, τα features. Αυτά ορίζουν επακριβώς τον τρόπο 
με τον οποίο θα προστεθεί ή θα αφαιρεθεί υλικό και είναι έξυπνα, γιατί 

προσαρμόζονται αυτόματα στις αλλαγές που κάνει ο σχεδιαστής. Κάθε feature 
συνδέεται με κάποιες σχέσεις-παραμέτρους με το μοντέλο και με τα άλλα features. Ο 
χρήστης λοιπόν, ορίζει σε κάθε σχέδιο τις παραμέτρους με τέτοιο τρόπο ώστε : 

• να τον εξυπηρετούν να φτάσει τους στόχους του 

• να έχει τη δυνατότητα με μερικές αΙJ...αγές να μοντελοποιεί 

διαφορετικά το κομμάτι του, όπως επιθυμεί 
Η παραμετρική μοντελοποίηση δίνει μεγάλες δυνατότητες στον χρήστη του 

προγράμματος, ο οποίος μπορεί να σχεδιάζει ελεύθερα, γνωρίζοντας ότι μπορεί ανά 
πάσα στιγμή να κάνει ριζικές αλλαγές με μικρό σχετικά κόστος. 

1. ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ 

Η σχεδίαση με παραμετρική στερεά μοντελοποίηση, χρησιμοποιείται από τις 

περισσότερες βιομηχανίες, και ένας από τους βασικούς λόγους για αυτό είναι ότι 

παρέχει ακριβείς αναπαραστάσεις της γεωμετρίας και ιδιότητες μάζας. Παρέχει 

πλήρη προσδιορισμό του προϊόντος, δίνοντας ολοκληρωμένα και ακριβή 

αποτελέσματα για το προϊόν, για παράδειγμα, στην κατεργασία, στην ανάλυση όπως 

και στις απαιτήσεις των υλικών και της μηχανικής. Παρέχοντας παραμετρική 

μοντελοποίηση βασισμένη σε features (χαρακτηριστικά) και πλήρη επικοινωνία, 

επιτρέπει αλλαγές που γίνονται σε οποιοδήποτε στάδιο της ανάπτυξης του προϊόντος 
να μεταδίδονται σε όλο το σχέδω. 

Συγκεκριμένα, αυτός ο τρόπος λειτουργίας της 3σδιάστατης μοντελοποίησης 

επιτρέπει στους σχεδιαστές: 

• Να βρίσκουν ταχέως εναΙJ...ακτικές λύσεις σχεδιασμού. Επειδή τα σχέδια 

του Pro/Engineer συνίστανται από παρόμοια παραμετρικά χαρακτηριστικά και 
υπάρχει κάποια πρόβλεψη στον τρόπο που μπορούν να αλλάξουν αυτά, οι 

σχεδιαστές μπορούν να αναζητήσουν ταχύτατα εναλλακτικές λύσεις. 

• Να αναπαριστούν επακριβώς κάθε σχέδιο. Έχει αποδειχθεί πως το 
Pro/Engineer είναι ένα ευέλικτο σχεδιαστικό πακέτο που υποστηρίζει 

πολύπλοκη γεωμετρία, δίνοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα πλήρους 

προσδιορισμού του μοντέλου. Αυτό εξασφαλίζει ακριβή και διαρκή 
πληροφόρηση για κάθε σχέδιο σε κάθε στιγμή κατά τη διαδικασία ανάπτυξης. 

• Να πετυχαίνουν με εύκολο τρόπο τη μοντελοποίηση περίπλοκων 

χαρακτηριστικών. Οι χρήστες μπορούν να δημωυργήσουν καμπύλες, 

πολύπλοκα rounds, μοντέλα από "σάρωση" διάφορων διατομών, μοντέλα από 
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"μίξη" διατομών. Και όλα αυτά σε ελάχιστο χρόνο σε σύγκριση με αυτόν που 

απαιτείται με τα συμβατικά εργαλεία σχεδίασης. 

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ (ASSEMBLY) 

Οι διάφορες εταιρείες 

αναπτύσσουν προϊόντα και όχι απλά 

κομμάτια, για αυτό η αρχιτεκτονική 

του Pro/Engineer τους παρέχει Ο 1 
εκτεταμένες δυνατότητες για να 

προσδιορίσουν και να 

δημιουργήσουν αυτές τις 

συναρμολογήσεις. Συγκεκριμένα, ο 

τρόπος λειτουρ-γίας της 

συναρμολόγησης επιτρέπει στους 

σχεδιαστές: 

• Να δημιουργούν συναρμολογήσεις από υπάρχοντα ή νέα 
συστατικά. Οι χρήστες μπορούν να συναρμολογήσουν υπάρχοντα 

εξαρτήματα για να δημιουργήσουν συναρμολογήσεις ή να 
δημιουργήσουν νέα εξαρτήματα κατά τη διάρκεια της 
συναρμολόγησης. Η δημιουργία νέων εξαρτημάτων μπορεί να γίνει 

από : κοπή, αναπαραγωγή, αντιγραφή των ήδη υπαρχόντων 

κομματιών. Αντικείμενα όπως κόλλα, ταινία και μπογιά μπορούν να 

αναπαρασταθούν επίσης. 

• Να πραγματοποιούν με εύκολο τρόπο μελέτη της συναρμολόγησης. 

Οι χρήστες μπορούν να προσθέτουν εξαρτήματα στη συναρμολόγηση 
μέχρι να επιτύχουν τον επιθυμητό στόχο, εκμεταλλευόμενοι τους 

εναπομείναντες βαθμούς ελευθερίας κάθε φορά. 

• Να αναζητούν εναλλακτικές λύσεις σχεδιασμού. Οι χρήστες 
μπορούν να: 

ο Σχεδιάζουν διαφορετικές εκδόσεις του προϊόντος κρατώντας διαφορετικά 

configuration, δηλαδή παραμέτρους για τα μοντέλα. 
ο Δημιουργούν εναλλακτικά σχέδια αλλάζοντας αυτόματα τα συστατικά σε μια 

συναρμολόγηση. 

ο Δημιουργούν παραμετρικές εξισώσεις στις συναρμολογήσεις 

Οι χρήστες μπορούν να πετύχουν το σκοπό τους στις συναρμολογήσεις 

θέτοντας παραμετρικές σχέσεις μεταξύ των διαστάσεων και άλλων παραμέτρων. 

Στην Εικόνα 1, φαίνεται η δομή ενός στερεού μοντέλου στο Pro/ENGINEER. 
Διάφορα μορφολογικά χαρακτηριστικά (Features) συνδυάζονται για τη δημιουργία 
ενός εξαρτήματος. Τα εξαρτήματα τοποθετούνται με περιορισμούς (Constraints) 
μεταξύ τους, για τη δημιουργία μίας συναρμολόγησης (Assembly). 
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Εξάρτημα 

(Part) 

·Ο ·Ο -ο 

" " " ;:; 6Φ ;:; ~ 
bΦ bΦ 

~~ ο..~ Q.. =:i 

ι: "' ι:-... "' "'φ " . " φ Ο IL σ IL ., L.L 
Q. Q. a. -., ., ., 
χ χ χ 

·Ο 

" 6Φ 
Q.~ 
ι:"' "' . σ IL a. -., 
χ 

Συναρμολόγηση 

(Assembly) 

Εξάρτημα 

(Part) 

·Ο -ο 

" " 6Φ 6.-
Q.~ ο..:; 
ι: .. ~= " φ ., L.L Ο IL 
a. - a. -., ., 
χ χ 

Εικόνα 1: Δομή μοντέλου στερεών 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 

Εξάρτημα 
(Part) 

·Ο 

!!iί 

6 • 
ο.:; 
Ε"Φ 
" φ ., L.L 
a. ., 
χ 

Οι χρήστες μπορούν να παράγουν ολοκληρωμένα, έτοιμα για την παραγωγή 

μηχανολογικά σχέδια. Συγκεκριμένα, ο τρόπος λειτουργίας του Drawing επιτρέπει 
στους χρήστες: 

• Να δημιουργούν έξυπνα formats. Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να 

δημιουργούν templates με τέτοιο format (υπόμνημα, αριθμός μοντέλου, υλικό 
του μοντέλου και ά/J..JJ..) τα οποία συμπληρώνονται μόνα τους όταν το drawing 
δημιουργείται, περιορίζοντας έτσι το ανθρώπινο λάθος. 

• Να δημιουργούν εύκολα όψεις. Όλοι οι τύποι όψεων μπορούν να 
δημιουργηθούν απευθείας από το στερεό μοντέλο, περιορίζοντας στο 

ελάχιστο την απαιτούμενη εργασία. Επιπλέον, υπάρχουν πολλά διαθέσιμα 

εργαλεία για να προστεθεί επιπλέον πληροφορία στα σχέδια. 

• Να παρουσιάζουν και να καθαρίζουν αυτόματα τις διαστάσεις. Οι χρήστες 
μπορούν να παρουσιάζουν αυτόματα τις διαστάσεις και να κάνουν πολλές 

εργασίες αυτόματα όσον αφορά την παρουσίαση του σχεδίου και τα ανάλογα 

σύμβολα. 
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ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΤΟΥ WILDFIRE 4.0 

Αφού εγκαταστήσουμε το πρόγραμμα, ακολουθούμε την εξής διαδρομή για να 

ξεκινήσουμε: START > ALL PROGRAMS > PTC > Pro ENGINEER > Pro ENGINEER. Το 
αρχικό παράθυρο του Pro/Engineer εμφανίζεται, όπως φαίνεται παρακάτω: 

. -
:.~:ι ι .. .._ 

··----..-.-
4 -

Πριν κάνετε καμία ενέργεια, δημιουργήστε έναν φάκελο με το όνομά σας, στη θέση 

C:\Tasks. Στη συνέχεια, από την καρτέλα FILE του Pro/E επιλέξτε SET WORΚING 
DIRECTORY και εντοπίστε το φάκελο που μόλις δημιουργήσατε. Αυτό εξασφαλίζει ότι 
όλες οι αποθηκεύσεις αρχείων που θα κάνετε θα γίνονται σε αυτόν το φάκελο που ορίσατε ως 

Working Dίrectory. Αυτήν την ενέργεια θα την κάνετε πάντοτε και πριν αρχίσετε να 
σχεδιάζετε, διότι διαφορετικά, το Pro/E θα αποθηκεύει τα αρχεία που χρειάζεστε σε θέσεις 
προεπιλεγμένες από την εγκατάστασή του, με αποτέλεσμα εσείς να τα ψάχνετε χάνοντας 

χρόνο. 

Το βασικό παράθυρο του Wildfire 4.0 φαίνεται παρακάτω. Στα αριστερά υπάρχει 
το δέντρο των χαρακτηριστικών (Model Tree ). Σε αυτό το δέντρο αναγράφονται όλα τα 
μορφολογικά χαρακτηριστικά που χρησιμοποιούνται για να οριστεί το εξάρτημα. Αυτήν 

τη στιγμή το Wildfire 4.0 έχει ήδη εισαγάγει από μόνο του τέσσερα Features, τα οποία 
αναγράφονται στο model tree και φαίνονται στον τρισδιάστατο χώρο εργασίας. Αυτά 
είναι το RIGHT, το ΤΟΡ, το FRONT και το PRT_CSYS_DEF. Το τελευταίο είναι το 
σύστημα συντεταγμένων αναφοράς και χρειάζεται για το Wildfire 4.0. Εσάς δε θα σας 
απασχολήσει ιδιαίτερα κατά τη σχεδίαση. Τα πρώτα τρία Features είναι τα επίπεδα 
αναφοράς (Datum Planes). Είναι νοητά επίπεδα στο χώρο, χωρίς υλική υπόσταση και 
χρησιμεύουν στον καθορισμό και την τοποθέτηση των Features στον ψηφιακό 

τρισδιάστατο χώρο. Τα τρία αυτά Datum Planes είναι κάθετα μεταξύ τους και τέμνονται 
στο σημείο (0,0,0). Στο κάτω μέρος του βασικού παραθύρου του Wildfire 4.0 υπάρχει ο 
πίνακας μηνυμάτων (Message Board). Σε αυτόν τον πίνακα το Wildfire 4.0 εμφανίζει 
μηνύματα και σας πληροφορεί για όλες τις ενέργειες που συμβαίνουν κατά την 

μοντελοποίηση. Επίσης, σας προτρέπει να προχωρήσετε στο επόμενο απαραίτητο βήμα, 

εφόσον είναι σε εξέλιξη η δημιουργία κάποιου Feature. Πολλές φορές, σας ζητάει να 
εισάγετε κάποια αριθμητική τιμή που είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση του Feature 
που σχεδιάζετε και να την πληκτρολογήσετε σε ένα κουτάκι που θα εμφανίσει στην 

7 



περιοχή του. Για τους λόγους αυτούς, είναι σημαντικό να έχετε συνεχώς το βλέμμα σας 

στο Message Board. 
:),,.,..,.1 ,..N-/·,-~~ii"'" ~-:::=:-----:::::ι:===---::::.--==============-
! .. ~ Υ.- r: ... ~Ιι;te.ιμ.<ιb- ΙΜlι..- ι:tι'Ι' 

.~ ;d λ ,.. ιΝ · c;ιp'i., ·.., ·.. ·~ :~ f1' J. · Γ5" ~Ι.'.f:~ι ··1 • ιn 
ισ·~JJJ. 

-~ 

·~' 
. ::_..c,,::s.ω 

\ 

·---.. .....--:~~-:~ ...... .,.,._ ......... ~--·
' Uι""J"'"'_""_._..,__._ί.,.,._ ............ ~ ... "' .............. 

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ ΤΟΥ WILDFIRE 4.0 

Feature Creation Toolbar 

Η ole----{> 

Shell----{> 
Sketch----{> !:\. Rib----{> 
Plane----{> D Draft----{> 

1 
Ax is----{> ' , Round----{> ' 

Curνe----{> !'-" Chamfer----{> 
Point Types----{> """ > Extrude----{> 

Coordinate Sνstem----{> ~-Ζ Reνo lνe----{> 

Analysis----{> ' )(' Va riable Section Sweep----{> ι.;;,;J 

Datum Reference----{> J' Boundary Blend----{> 

An notation----{> Ί 
Style----{> 

Add Component----{> Mirror----{> 

Create Component----{> Merge----{> 

Trim----{> 

Pattern----{> 

ϊ( 

U9J 

~ 

::i' 

_, jo 

:.J 
_'ij 

μ 

JIC 

ο 
C;:J 

.ΞΙ . 
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ΜΑΙΝ TOOLBAR 

,., <"" ~ iιίΙ ... ·: i'' { ' ;j\) :-: • ι::;ι ,_. 'iJ;' .,,, .:,. ,, :QJ ·~ ·~ -=;! • .;. " - - ι F 1. -~ ·~ '~ 1 ' :gm·' 
. 

Und 
Red 

Cut 

Cοργ 

P.ast 
Past 

R•g 
Reg 

S.•• 
Sel<!<t 
Rep 

Spιn 

Orie 
Drag 
Zoom 

Zoom 

Reflt 

;; 1 ) , ' ) ' ~ ·~ 
ι ι ι Λ Ι ι ~ ~ 
~ Ι~ ) ~ ~ Ι ~ ~ ) , _l ,_l 1~ 

ό ~ ϊlWΞ 
e Spedal 
enerate ModeJ 

eneratkH1 Manager 
ch Tool 

ionryρes 

aιnt 

CentιN 

ntMode 
ComponE-nt 

Ι n 

Out 

Sketcher Toolbar 

Select lt ems -----[> ~ 

Sketch Setup----{> ~ 
Specify Refe rences-----[> .,, 

Sketch er Pa lette-----[> G 
Li ne Types-----[> , . )\( 
Rectangle-----[> ο 

Circle Types -----[> Ο • @) ο ο 

Arc Types-----[> , . ~ :\ Ρ 
Fillet Types -----[> 

Spli ne-----[> '\; 

Point / Csys----{> )( . ;.. 
Ent ify From Edge Types -----[> (j . @ 

Dimension----{> 1+--+1 

Modify Va lues----{> --+i 

7 
Constra ί nts-----[> [!;] 

Text ----{> ~ 
Trim Types-----[> ~ ··;- " ϊ 

Mirror / Move-Sca le-Rotate-----[> ο;~ ~ 
Complete Sketch -----[> v 

Cancel Sketch -----[> χ 

Coordinate svstem 
Po1nt 
Αχιs 

Plane 
Shad!ng 
Νο H1dden 
Hk!det"Ι Une 
Wirefr.!lme 

ViewManager 
Layers 

Saν~ Views 
Reorient View 
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2. ΠΛΗΚΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΝΤΙΚΙΟΥ 

MOUSE CONTROLS 

3D Mode 2D and 3D Modes 
Hold d0«11 ιhι keν ond bu t τon Drαg ιbe ι1KH#Se Hold down ιhι key 1nd r oι l ιhe moιse wheel 

SΡ ΙΝ )) ~ lJ • 2D Mode ΖΟΟΜ LJ . 
ΡΑΝ » · ϊJ . 

--1 FΙΝ Ε ΖΟΟΜ ... ~ ... 
ΖΟΟΜ » ED · lJ 

COARSE ED · ~ ΖΟΟΜ 

... 
ΖΟΟΜ » ED . lJ 

TURN » ED . ( lJ . 

• 4! ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ 

Keyboard Shortcuts 

Regenerote CTRL + G (opy ΠRL+ ( 

New File CTRI. + Ν Poste ΠRL+ V 
Open File CTRt + 0 Undo mι+Ζ 

Soνe File CTRt + S Redo ΠRl+ Υ 

Seorch cτRt+ F Repoinf ΠRL+ R 
Delete OEl Stondord View ΠRt+D 
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ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΤΟΥ PART1.PRT 

Από την καρτέλα File επιλέξτε Ν ew για να εμφανιστεί το παράθυρο 

δημιουργίας ενός νέου εγγράφου, όπως φαίνεται στην Εικόνα 1. Επιλέγουμε Part ως 
Type, Solίd ως Sub-type, δίνουμε το όνομα partl και πατάμε ΟΚ. 

Τ!1>0 

Sketch 

a 1 Part 

Assembly 

ιιι Marn/aCWήng 

~ o-ng 
Q F<>rmo! 

ο Reρort 

-f= [)agan 

Β Layoιt 

~ Μοιkφ 

Name partl 

Common Nome 

./ Use defout template 

Εικόνα 1: δημιουργία νέου εξαρτήματος 

Το βασικό παράθυρο του Wjldfue 4 εμφανίζεται όπως παρακάτω: 

. 
/ 

.;_,._ ...... _ .. ···-·-.... ··-··-·--.. -............ --.... _.. .... __ .. __ ... __ ..__, .. _ .-...-·~----- .. -
Εικόνα 2: Το βασικό παράθυρο του Wίldfire 4. 

3.1.1 Δημιουργία των Sketch 1 και Extrude 1 

3.1.1.1 Σχεδίαση του Sketch 1 

Αφού έχετε ανοίξει το βασικό παράθυρο του Wίldfire 4 για τη δημιουργία του 
Partl, και αφού έχετε ορίσει το δικό σας Working Directory, είστε έτοιμοι να 
προχωρήσετε στη σχεδίαση του Sketch 1. 
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• Πατάμε Insert > Model Datum > Sketch •.. ή εναλλακτικά κάνουμε κλικ στο 
κουμπί "" ( Sketch Tool). 

• Επιλέγουμε το ΤΟΡ Datum Plane ως Sketch Plane και είναι το επίπεδο στο 
οποίο θα σχεδιάσετε. Η επιλογή μπορεί να γίνει με αριστερό κλικ του 

ποντικιού, είτε από το Model Tree (δέντρο χαρακτηριστικών) είτε από τον 
τρισδιάστατο χώρο εργασίας. Ως Reference, επιλέγετε το RIGHT Datum 
Plane και ως Oήentation επtλέγετε Right. Το Reference και το Oήentation 
καθορίζουν τον προσανατολισμό με τον οποίο θα βλέπετε αυτό που 

σχεδιάζετε. 

·:J Sketch 1 ·- εi ·1 

ί Pl.icem~ Properties 

Sketch Plane 

Plane TOP:F2(DATU .. .. ο 

Sketch Orientation 

ι ι 

Sketch νie\ν direction ~ 

Reference RIGHT:F1(DATUM PLANE) 

1 

ι ι 

Orientation [ Right 
• 1 

1 Sketch J [ Cancel 1 

Εικόνα 3: Το παράθυρο Sketch όπου ορίζετε σε ποιο επίπεδο θα σχεδιάσετε 

• Πατάμε το κουμπί Sketch και εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο : 

, ,.....,... ,.,...,. 
~e--""-""'-"" ·-.... , 

• u-, ........... _c,,_,..,,._r.ι.. \o81..,._.....~, ..... ,..~ ........... -·..-.---- -.-..... -. .~ ..... -~,,,.._ .... Ιιtdlιlirw--

Εικόνα 4: Το Sketcher του Wildfire 4 
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• ΕΠtλέγουμε το κουμπί ο (Create Rectangle) ή εναλλακτικά Sketch > 
Rectangle. 

• Κάνουμε αριστερό κλικ στο πάνω αριστερό τεταρτημόριο του χώρου 

σχεδίασης και ένα δεύτερο αριστερό κλικ στο κάτω δεξιά τεταρτημόριο. 

(Εχετε σχεδιάσει ένα παραλληλόγραμμο με τυχαίες διαστάσεις μήκους και 

πλάτους). 

• Πατήστε το κουμπί ~ (Select Items) ή εναλλακτικά κάντε μεσαίο κλικ με το 
ποντίκι. Τώρα μπορείτε κάνοντας διπλό αριστερό click στις διαστάσεις, να 
δώσετε τις τιμές που φαίνονται στην Εικόνα 5. Σε κάθε διάσταση, κάντε διπλό 
αριστερό κλικ για να εισάγετε τις τιμές της Εικόνας 5, πατώντας Enter για να 
επικυρώσετε την κάθε διάσταση. 

Εικόνα 5: Οι διαστάσεις του Sketch 1 

• Μόλις βάλετε τις σωστές διαστάσεις, πατήστε το κουμπί ν για να 

επικυρώσετε τη σχεδίαση της διατομής. 

** ΤΙΡ **Κρατώντας πατημένο το μεσαίο πλήκτρο του ποντικιού (ροδέλα), μπορείτε 
να περιστρέψετε (spin) το σχέδιό σας για να το δείτε από διάφορες οπτικές γωνίες. 
Είναι σημαντικό να περιστρέφετε το σχέδιο κάθε φορά που προσθέτετε σε αυτό ένα 

Feature, για να δείτε αν αυτό που κάνατε είναι αυτό που θέλατε.** 

• Αποθήκευση 

• File > Save > ΟΚ 

14 



3.1.1.2 Εφαρμογfι του Extrude 1 

Στη συνέχεια, θα προεκτείνετε αυτήν την διατομή (Sketch 1) με την 
εντολή Extrude, για να δημιουργήσετε ένα τρισδιάστατο, συμπαγές, 

στερεό παραλληλεπίπεδο. 

• Insert > Extrude ή πατήστε το κουμπί :i (Extrude 
Tool). 

· /) Placement Optίons Proρer~es 

c 
Εικόνα 6: Το παράθυρο καθορισμού του Extrude 

**Από αυτό το παράθυρο μπορείτε να καθορίσετε το βάθος του Extrude, την 
κατεύθυνσή του και κάποιες άλλες παραμέτρους που θα δείτε αργότερα.** 

• δώστε την τιμή 50, όπως στην Εικόνα 6, και πατήστε το 
κουμπί 0 για να ολοκληρωθεί το Extrude. Το σχέδιό 
σας πρέπει να φαίνεται όπως στην Εικόνα 7. 

Εικόνα 7: Το Extrude 1 

***Περιστρέψτε το σχέδιο, κρατώντας πατημένο το μεσαίο πλήκτρο (ροδέλα) 

του ποντικιού, για να επιθεωρήσετε τι έχετε κάνει. Κάντε Saνe. * * * 
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3.1.2 Δημιουργία των Chamfer 1 και Round 1 

3.1.2.1 Εφαρμογή του Chamfer 1 

Αρχικά θα δημιουργήσετε μια λοξοτομή (Chamfer). Το Chamfer είναι ένα 
σπάσιμο που μπορεί να εφαρμοστεί σε μία ακμή ή μία κορυφή. 

• Επιλέξτε Insert > Chamfer > Edge Chamf er ή 

εναλλακτικά πατήστε το κουμπί ( Chamfer Tool). 
• Στο επάνω μέρος του Message Board εμφανίζεται το 

παράθυρο καθορισμού του Chamfer (Εικόνα 8). 

Sets Τ rmions Pieces Optiorn Properties 

DxD ν D 30.00 
---'--' 

.., 
ν 

Εικόνα 8: Το παράθυρο καθορισμού του Chamfer 

• Επιλέξτε την ακμή που φαίνεται στην Εικόνα 9. 
Είναι η ακμή την οποία θα σπάσετε. 

Εικόνα 9: Η ακμή στην οποία κανετε το Chamfer 

• Έπειτα, επιλέξτε το D χ D, που σημαίνει ότι η ακμή 
θα σπάσει σε ίσες αποστάσεις κατά μήκος των δύο 

εδρών και δώστε στο D την τιμή 30. 

• Πατήστε το κουμπί 0 για να ολκληρωθεί το 

Chamfer 1. 
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Το αποτέλεσμα φαίνεται παρακάτω: 

Εικόνα 10: Το Chamfer 1 

***Περιστρέψτε το εξάρτημα, κρατώντας πατημένο το μεσαίο πλήκτρο του mouse, 
για να επιθεωρήσετε τι έχετε κάνει. Επίσης, περιστρέφοντας τον δακτύλιο του 

μεσαίου πλήκτρου του ποντικιού, μπορείτε να μεγεθύνετε ή να σμικρύνετε (zoom) 
αυτό που βλέπετε. Τέλος, κρατώντας πατημένο το Shift από το πληκτρολόγιο και το 
μεσαίο πλήκτρο του ποντικιού ταυτόχρονα, μπορείτε να μετακινήσετε το σχέδιο στο 

επίπεδο (pan). Με τις λειτουργίες spin, zoom και pan μπορείτε να βλέπετε το 
αντικείμενο που σχεδιάζετε από όποια οπτική γωνία σας βολεύει. * * * 

• Κάντε Save. 

3.1.2.2 Εφαρμογή του Round 1 

Στη συνέχεια θα δημιουργήσετε τη στρογγύλευση δύο ακμών (Round). 

• Πατάμε Insert > Round ή εναλλακτικά πατάμε το 
κουμπί ( Round Tool). 

• Στο επάνω μέρος του Message Board εμφανίζεται το 
παράθυρο καθορισμού του Round (Εικόνα 11 ). 

Sets Transitions Pieces Options Proρerties 

~Ι 25.00 v 

Εικόνα 11: Το παράθυρο καθορισμού του Round 
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• Επιλέξτε τις δύο ακμές που φαίνονται στην Εικόνα 12. 
Για να τις επιλέξετε και τις δύο, επιλέξτε την πρώτη με 

αριστερό κλικ και κρατώντας πατημένο το Ctrl του 
πληκτρολογίου σας επιλέξτε και τη δεύτερη . 

. \ 
< 

α 

Εικόνα 12: Οι ακμές στις οποίες κάνετε το Rowιd 

• Δώστε την τιμή 25 η οποία είναι η ακτίνα 

στρογγύλευσης της κάθε ακμής. Αφού δείτε το Preview 
του Round που θα δημιουργηθεί, πατήστε το κουμπί 0 

για να ολοκληρωθεί το Round 1. 

• Κάντε Save. 
Το αποτέλεσμα φαίνεται παρακάτω: 

lϊf' 

Εικόνα 13: Το Round 1 
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3.1.3 Δημιουργία των Hole 1 και Mirror 1 

3.1.3.1 Δημιουργία του Hole 1 

Τώρα θα δημιουργήσετε μία οπή (Hole) και στη συνέχεια θα την 

αντικατοπτρίσετε ως προς ένα συγκεκριμένο επίπεδο. 

• Επιλέξτε από την καρτέλα Insert > Hole ή εναλλακτικά πατήστε το 
κουμπί Ίr ( Hole Tool). 

• Στο επάνω μέρος του Message Board εμφανίζεται το παράθυρο 

καθορισμού του Hole (Εικόνα 14). 

~· Placement Shape Nole Proρertie$ 

1 U ~ ~Sίmρ_Ιe __ ν ]25 _[2o_.OO __ v 31: "' L __ 
Εικόνα 14: Το παράθυρο καθορισμού του Hole 

• Δώστε την τιμή 20 για τη διάμετρο της οπής και 

• Επιλέξτε το κουμπί που σημαίνει ότι η οπή θα είναι διαμπερής 

ίΠJ . (Με αυτήν την εmλογή δε χρειάζεται να δώσετε 
αριθμητική τιμή στο βάθος. Θα διαπεράσει ότι στερεό βρει 

στην πορεία της). 

• Στη συνέχεια, επιλέξτε, με αριστερό κλικ, την επάνω επίπεδη 

επιφάνεια του στερεού, όπως φαίνεται στην Εικόνα 15. 

• 
• 

Ζ 

D 

·- [] 

Q 

Εικόνα 15: Επιλογή έδρσ.ς για τη δημιουργία του Hole 1 
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Αυτή η έδρα που επιλέξατε αποτελεί την κύρια Reference πάνω στην οποία θα 
δημιουργηθεί η οπή Hole 1. Για την πλήρη τοποθέτησή της, ωστόσο, δεν αρκεί η μία 

Ref erence. Θα πρέπει να ορίσετε επίσης, σε σχέση με ποιές Ref erences θα 

τοποθετηθεί πάνω στην έδρα που ήδη επιλέξατε. 

• Έτσι, από το παράθυρο καθορισμού του Hole, πατήστε 

Placement και εμφανίζεται το παράθυρο της Εικόνας 16. 

Placement 
Surf:F6(EXTRUDE_ 1) 

Type [ Unear 

Offset References 

• Sefe.ct 2 items 

Oner:tatιon 

. J 

D rrensιon onentatιon reference 

; · ( Placement J Shape d. "' Proρerties 

[iill ~ [iill υ ΔJ Q5 20.00 

Εικόνα 16: Καθορισμός των References 

• Κάντε αριστερό κλικ στον κίτρινο χώρο των Offset References 
και επιλέξτε τις δύο έδρες που φαίνονται στην Εικόνα 17, με 
αριστερό κλικ και πατημένο το Ctrl του πληκτρολογίου σας. 

Εικόνα 17: Επιλογή O.ffset References 
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• Δώστε τις τιμές που φαίνονται στην Εικόνα 18. 

Primary 

Surf:F6(EXTRUI ι Flίρ 1 Γ Linear ν ] 

Secondary references 

Suιf: F6(EXTR. . . Offset 

Surf F6(EXTR .. Offoot 
25.00 

25.00 

Εικόνα 18: Οι αποστάσεις του άξονα της οπής από τις δύο έδρες 

• Αφού δείτε το Preview του Hole που θα δημιουργηθεί, πατήστε 
το κουμπί 0 για να ολοκληρωθεί το Hole 1. 

Το αποτέλεσμα φαίνεται παρακάτω: 

Ι , 

Εικόνα 19: Το Hole 1 

• Κάντε Save. 

3.1.3.2 Εφαρμογή του Mirror 1 

Στη συνέχεια θα δημιουργήσετε ένα αντίγραφο του Hole 1, με 
αντικατοπτρισμό. 

• Επιλέξτε με αριστερό κλικ το Hole 1 από το model tree. 

• Επιλέξτε από την καρτέλα Edίt > Mirror ή εναλλακτικά 
πατήστε το κουμπί Jlc ( Mirror Tool). 

• Επιλέξτε το επίπεδο ως προς το οποίο θα αντικατοπτριστεί η 

οπή. Επιλέξτε το RIGHT Datum Plane και πατήστε το κουμπί 
0 για να ολοκληρωθεί το Mirror 1. 
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Το αποτέλεσμα φαίνεται παρακάτω: 

\ 

Εικόνα 20: Το Mίrror 1 

3.1.4 Δημιουργία του Shell 1 

3.1.4.1 Εφαρμογή του Shell 1 

Τώρα θα δημιουργήσετε ένα κέλυφος (Shell). 

• Επιλέξτε από την καρτέλα Insert > Shell ή εναλλακτικά πατήστε το 
κουμπί ~ ( Shell Tool). 

• Στο παράθυρο καθορισμού του Shell (Εικόνα 21 ), δώστε τιμή για το 
thikness (πάχος) 2. 

!§) Reterences Propert~ 

Thickness 2.00 

Εικόνα 21: Το παράθυρο καθορισμού του Shell 

• Επιλέξτε με αριστερό κλικ, ως Reference, την έδρα που φαίνεται στην 
Εικόνα 22. 

Εικόνα 22: Επιλογή έδρας ως Reference 
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• Πατήστε το κουμπί 0 για να ολοκληρωθεί το Shell 1. 

Το αποτέλεσμα φαίνεται παρακάτω: 

Εικόνα 23: Το Shell 1 

3.1.5 Δημιουργία των DTM1, Sketch 2, Extrude 2 και Pattern 1 

3.1.5.1 Δημιουργία του DTM 1 

Εδώ θα δημιουργήσετε ένα νέο Datum Plane, την DTMl. Σε αυτό θα σχεδιάσετε 
το Sketch 2. Το Sketch 2 θα το προεκτείνετε για να δημιουργήσετε το Extrude 2. Το 
Extrude 2 θα το αντιγράψετε με την εντολή Pattem. 

Επιλέξτε από την καρτέλα Insert > Model Datum > Plane. Επιλέξτε ως 
Reference το ΤΟΡ Datum Plane και δώστε τιμή 75 στο Translation. 

L 

Εικόνα 24: Το DTMJ επίπεδο αναφοράς 

23 



3.1.5.2 Σχεδίαση του Sketch 2 

Επιλέξτε με αριστερό κλικ το DTMl είτε από το model tree είτε από τον 

τρισδιάστατο χώρο. 

• Επιλέξτε από την καρτέλα lnsert > Model Datum > Sketch... ή 

εναλλακτικά πατήστε το κουμπί """' ( Sketch Tool). 

::::'} Slcetch 

Placement Propeιties 

Sketch Plane 

Plane DTM1:F13(0AT [ Use Previous 1 

Sketch Orientation 

Sketch view direction ~ 

Reference RIGHT:F1(DATUM PLANE) 

Orientation 1 Right ~ ] 

[ Sketch ) [ Cancel ] 

• Πατήστε το κουμπί Sketch για να μεταφερθείτε στο Sketcher. 
• Sketch > References 

• Κρατώντας το Ctrl πατημένο επιλέγουμε References όπως φαίνεται στην 
εικόνα 25. 

8 8 

Εικόνα 25: Επιλογή των References για το Sketch 2 
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• Sketch > Cίrcle > Center and Ροίηt ή εναλλακτικά πατάμε το κουμπί ο 

(Create Circle ). 

• Τοποθετήστε τον και δώστε διαστάσεις όπως φαίνεται στην Εικόνα 26. 
Διάμετρος 1 Ο, 
Απόσταση από την οριζόντια ακμή 15 και 

Απόσταση από την κάθετη ακμή 20. 

Εικόνα 26: Οι διαστάσεις του Sketch 2 

• Μόλις βάλετε τις σωστές διαστάσεις, πατήστε το κουμπί ν για να 

επικυρώσετε τη σχεδίαση της διατομής. 

3.1.5.3 Εφαρμογή του Extrude 2 

Στη συνέχεια θα δημιουργήσετε ένα Extrude με βάση τη διατομή Sketch 2. 

• Εmλέξτε από την καρτέλα lnsert > Extrude ή εναλλακτικά πατήστε το κουμπί 

, (Extrude Tool). 

ο 

Εικόνα 2 7: Η προεπισκόπηση του Extrude 2 
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• Πατήστε το κουμπί /. για να αλλάξετε τη διεύθυνση του Extrude. Το Preview 
του Extrude αλλάζει όπως στην Εικόνα 28. 

/ 1 

""' 

Εικόνα 28: Η προεπισκόπηση του Extrude 2 μετά την α.Μ.αγή διεύθυνσης 

• Επιλέξτε το κουμπί ...ι.....ι.. όπως φαίνεται στην Εικόνα 29 . 

..ι...ι.. 

J 
:-Ί Placemι .LL )ptions Properties 

~ Placement Ο ~ C=l [ U , ... J 58.96 

Ql (~ [Μ]-

Εικόνα 29: Επιλογή του βάθους του Extrude 

****επιλέγετε αυτό το κουμπί για να σταματήσει το Extrude 2 στην επόμενη 
επιφάνεια που θα συναντήσει, Με αυτόν τον τρόπο δε χρειάζεται να ορίσετε 

αριθμητική τιμή για το βάθος του Extrude 2. **** 

• Πατήστε το κουμπί 0 για να ολοκληρωθεί το Extrude 2. 
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3.1.5.4 Εφαρμογή του Pattern 1 

Στη συνέχεια, θα ανnγράψετε το Extrude 2 προς μία κατεύθυνση 

• Επιλέξτε το Extrude 2 για να κοκκινίσει. 

• Επίλέξτε από την καρτέλα Edit > Pattern ..• ή εναλλακnκά πατήστε το 
κουμπί 3 ( Pattern Tool) ή εναλλακτικά δεξί κλικ> Pattem ... 

• Εμφανίζεται στο επάνω μέρος του Message Board το παράθυρο καθορισμού 
του Pattem. Υπάρχουν διάφορα είδη Pattem. Εσείς επιλέξτε το Direction όπως 
φαίνεται στην εικόνα 30. 

1 1 Plane ,ι,; s 20.00 τ 2 Ock here ιο odd tem 

Εικόνα 30: Το παράθυρο καθορισμού του Pattern 

• Βάζουμε nς κατάλληλες διαστάσεις και 

• Πατάμε το κουμπί ~ για να ολοκληρωθεί το εξάρτημα μας. 

Το τελικό εξάρτημα φαίνεται παρακάτω: 

Εικόνα 31: Το ολοκληρωμένο εξάρτημα 
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4 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ MOTOR 
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4.5 Σχεδίαση του shaft.prt ............................................ 63 





4.1 ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΤΟΥ PISTON.PRT 

Αρχικά θα σχεδιάσετε το έμβολο που φαίνεται στην Εικόνα 2. Δώστε 

ιδιαίτερη σημασία στις διαστάσεις, διότι θα πρέπει να ταιριάζει με τα υπόλοιπα 

εξαρτήματα για τη συναρμολόγηση. Σιγουρευτείτε ότι δουλεύετε στο Working 
Directory με το όνομά σας. Ξεκινήστε τη δημιουργία ενός νέου εγγράφου Part, 
Solid και δώστε το όνομα piston. 

Εικόνα 2: Το εξάρτημα pίston.prt 

4.1.1 Δημιουργία των Sketch 1, Revolve 1 και Shell 1 

4.1.1.1 Σχεδίαση του Sketch 1 

• Πατάμε Insert > Model Datum > Sketch ... ή εναλλακτικά κάνουμε κλικ στο 
κουμπί "'" ( Sketch Tool). 

• Επιλέξτε το FRONT Datum Plane ως επίπεδο σχεδίασης και 

• Για προσανατολισμό επιλέξτε το RIGHT Datum Plane και Orientation 
Right. 

• Πατάμε Sketch και ανοίγει ο Sketcher. 

• Πατάμε το βελάκι για να εμφανιστούν όλοι οι τύποι γραμμών και επιλέγουμε 

το κουμπί : (centerline) ή εναλλακτικά Sketch>Line>Centerline. 
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• Κάνουμε αριστερό κλικ στον κάθετο άξονα και μετακινούμε την centerline 
έτσι ώστε να εφάπτεται με τον κάθετο άξονα και κάνουμε αριστερό κλικ. 

• Κάνουμε κλικ στο κουμπί ~ . 

• Σχεδιάζουμε τρία ευθύγραμμα τμήματα όπως φαίνεται παρακάτω (Εικόνα 3) 

• Βάζουμε τις κατάλληλες διαστάσεις όπως φαίνεται στην Εικόνα 3. 

Εικόνα 3: Σχεδίαση των τριών ευθύγραμμων τμημάτων 

• Σχεδιάζουμε τώρα το τόξο, πατάμε το κουμπί ' (create an arc). 

• Επιλέγουμε τις άκρες των κάθετων τμημάτων για την σχεδίαση του τόξου. 

• ΠΡΟΣΟΧΗ! ! ! Μετακινούμε το τόξο μέχρι να δούμε στον κάθετο άξονα το 
σημάδι καθετότητας (J_) 

• Το αποτέλεσμα φαίνεται παρακάτω (εικόνα 4). 

Εικόνα 4: Το Sketch 1 

• Πατάμε το κουμπί ν για την ολοκλήρωση της διατομής. 
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4.1.1.2 Εφαρμογή του Revolve 1 

• Πατάμε το κουμπί ·!'> (Reνolνe Tool) ή εναλλακτικά Insert>Reνolve και 
κάνουμε revolve για 360°. 

o/b Placement Options Propeιties 

[ =ι ] (_:) ιV lntemalCL 

Εικόνα 5: Το παράθυρο καθορισμού του Reνolνe 

• Πατάμε το κουμπί ~ για την ολοκλήρωση της περιστροφής (revolve) 

• Το αποτέλεσμα φαίνεται παρακάτω: 

Εικόνα 6: Το Revolve 1 

4.1.1.3 Εφαρμογή του Shell 1 

• Κάνουμε κλικ στο κουμπί ~ (Shell Tool) ή εναλλακτικά Insert > Shell. 

• Επιλέγουμε την επίπεδη επιφάνεια ως Reference και δίνουμε την τιμή 8. 

• Πατάμε το κουμπί ~ για την ολοκλήρωση του Shell. 

• Το αποτέλεσμα φαίνεται παρακάτω (Εικόνα 7) 
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' Ν 

Εικόνα 7: Το Shell 1 

• Κάντε Save. 

4.1.2 Δημιουργία των DTM1, Sketch 2 και Extrude 1 

4.1.2.1 Δημιουργία του DTM1 

• Insert > Model Datum > Plane ... 

• Πρέπει να είναι παράλληλο με το ΤΟΡ και να απέχει από αυτό 10 προς τα 
επάνω , δηλαδή προς την κατεύθυνση της σφαιρικής επιφάνειας στην κορυφή 

του εμβόλου.(Εικόνα 8) 

References 

TOP:F .D. TUM Ρ ... Offset 

Offset 

Τ ranslation 1 . 

[QΞ] [ Cancel 

Εικόνα 8: το DTMJ 
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4.1.2.2 Σχεδίαση του Sketch 2 

• Επιλέγουμε το DTMl στο model tree (δέντρο χαρακτηριστικών) 

• Πατάμε το κουμπί Α.. (Sketch Tool) ή εναλλακτικά Insert > Model Datum > 

Sketch . .. 

• Επιλέγουμε Reference το Right Datum Plane και Orientation Right. (Εικόνα 

9) 

1 "'"' 1 
:J S. e tch 

Placement Prσpeιties 
-----, 

1 

Sketch Plane 
1 

Plane DTM1 :F&(D Τ .. [ Use Previous J 

Sketch Oήentation 

Sketch νίe•ιν direction [ RiP ] 

Reference RIGHT:F1(0 TUM Ρ Ι...Α.Ν 

Oήentat ion [ Right '" 1 
.. -~ ··-

( Sketch ) 1 Cancel J 

Εικόνα 9: Το παράθυρο Sketch όπου ορίζετε σε ποιο επίπεδο θα σχεδιάσετε 

• Πατάμε Sketch. 

• Από την κεντρική γραμμή εργαλείων πατάμε Sketch > References 

• Κρατώντας πατημένο το Ctrl επιλέγουμε ως Reference τον κύκλο. 

• Σχεδιάζουμε δυο ευθείες όπως φαίνεται στην Εικόνα 1 Ο. 

Εικόνα 1 Ο: Σχεδίαση δυο ευθειών 
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• Μπορούμε να σχεδιάσουμε τα τόξα πατώντας το κουμπί :;\\ ( create Concentric 
Arc) ή εναλλακτικά Sketch > Arc > Concentήc (Εικόνα 11) 

• Επιλέγουμε τις άκρες των δυο ευθειών και δημιουργείται αυτόματα το τόξο. 

(Εικόνα 11) 

Εικόνα 11: Το Sketch 2 

• Πατάμε το κουμπί ν για την ολοκλήρωση της σχεδίασης. 

4.1.2.3 Εφαρμογή του Extrude 1 

• Insert > Extrude ή πατήστε το κουμπί :Ί (Extrude Tool). 

ο 1 Placement Options Proρerties 

~ Select a sketc h. (If an internal sketch is preferred, the 'Έ dit" opt ion can he found in the Placement panel.)" 

Εικόνα 12: Το παράθυρο καθορισμού του Extrude 
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• Στις επιλογές του Extrude πατάμε το Remove mateήal Δ , αλλάζουμε τη φορά 

αν χρειάζεται με το κουμπί /. και επιλέγουμε το through all κουμπί i!I. Το 
αποτέλεσμα πρέπει να δείχνει όπως στην Εικόνα 13. 

• Πατάμε το κουμπί ~ για την ολοκλήρωση του Extrude. 

• Κάνουμε Save. 

Μ 

Εικόνα 13: το Extrude 1 

4.1.3 Δημιουργία των Sketch 3, Extrude 2, Sketch 4, Extrude 3, 
καιRοuηd 1 

4.1.3.1 Σχεδίαση του Sketch 3 

• Πατάμε το κουμπί ,._; (Sketch Tool) ή εναλλακτικά Insert > Model Datum > 

Sketch ... 

• Επιλέγουμε το Front Datum Plane και ως Reference το Right Datum Plane και 
Oήentation Right. 

• Πατάμε Sketch. 

• Από την κεντρική γραμμή εργαλείων πατάμε Sketch > References ... 
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• Επιλέγουμε την ευθεία στο κάτω μέρος του εμβόλου. 

• Αφού επιλέξουμε Reference σχεδιάζουμε τη διατομή όπως φαίνεται στην 
εικόνα 14 με τις συγκεκριμένες διαστάσεις. 

Εικόνα 14: Το Sketch 3 

• Πατάμε το κουμπί ν για την ολοκλήρωση της σχεδίασης. 

4.1.3.2 Εφαρμογή του Extrude 2 

• Insert > Extrude ή πατήστε το κουμπί :-i (Extrude Tool). 
• Στις επιλογές του Extrude πατάμε το Remove material Δ 

• Πατάμε το κουμπί Options και επιλέγουμε και στα δυο sides Through All. 
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Depth 

Side 1 [ 3 ~ Through ΑΙΙ "" J 

Side 2 [ 3 ~ Through ΑΙΙ ..,. ] 

Capped ends 

<l Placement ι Options) Properties 

--------- -- ----

Εικόνα 15: Επιλογή Through All και προς τις δύο κατευθύνσεις 

• Πατάμε το κουμπί ~ για την ολοκλήρωση του Extrude. 

Το αποτέλεσμα φαίνεται παρακάτω(Εικόνα 16): 

1 

RIG~ΙI ι 
!~f 

Εικόνα 16: Το Extrude 2 

4.1.3.3 Σχεδίαση του Sketch 4 

• Πατάμε το κουμπί ""' (Sketch Tool) ή εναλλακτικά Insert > Model Daturn > 
Sketch ... 

• Εδώ δεν επιλέγουμε κάποιο Daturn Plane αλλά την επίπεδη επιφάνεια του 
εμβόλου. (Εικόνα 17) 
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Εικόνα 17: Επιλογή επίπεδης επιφάνειας του εμβόλου 

• Πατάμε Sketch. 

• Sketch > Circle > Center and Point ή εναλλακτικά πατάμε το κουμπί ο 

(Create Circle). 

Εικόνα 18: Το Sketch 4 

• Πατάμε το κουμπί ν για την ολοκλήρωση της σχεδίασης. 

4.1.3.4 Εφαρμογή του Extrude 3 
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• Insert > Extrude ή πατήστε το κουμπί -, (Extrude Tool). 

• Στις επιλογές του Extrude πατάμε το Remoνe mateήal Δ , η κατεύθυνση 

πρέπει να είναι προς το στερεό και να έχει βάθος 50. 

Το αποτέλεσμα φαίνεται παρακάτω (Εικόνα 19) 

Ιι 

1
~RT __ )''_atF -

. 

.. 

FRONT 

Εικόνα 19: Το Extrude 3 

4.1.3.5 Εφαρμογή του Round 1 

Δημιουργία Round 1 με ακτίνα 6 στις τέσσερις ακμές.(Εικόνα 20) 

• Πατάμε Insert > Round ή εναλλακτικά πατάμε το κουμπί ( Round Tool) . 

• Επιλέγουμε τις τέσσερις ακμές (Εικόνα 20) 
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Εικόνα 20: Επιλογή ακμών 

• Πατήστε το κουμπί 0 για να ολοκληρωθεί το Round 1. 
Το αποτέλεσμα φαίνεται παρακάτω (Εικόνα 21) 

- --..... 
~---J--+----~~~-~-~-~-:::-----ι 

. ' ' 

Ι ι Ι 

1 j /, 
ι ι 

R 

Εικόνα 21: Το Round 1 

• Κάντε Save. 
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4.1.4 Δημιουργία των DTM2, Sketch 5, Extrude 4 και Mirror 1 

4.1.4.1 Δημιουργία του DTM2 

• Insert > Model Datum > Plane ... 

• Πρέπει να είναι παράλληλο με το ΤΟΡ και να απέχει από αυτό 10 προς τα 
κάτω, δηλαδή προς τη βάση του εμβόλου.(Εικόνα 22) 

::J DAnJM Ρ!ΑΝΕ ~ 
""""""'ι:>;..,l _ _ 

Εικόνα 22: Το DTM2 

4.1.4.2 Σχεδίαση του Sketch 5 

• Επιλέγουμε το DTM2 από το model tree (δέντρο χαρακτηριστικών). 

• Πατάμε το κουμπί ~ (Sketch Tool) ή εναλλακτικά Insert > Model Datum > 

Sketch ... 

• Για προσανατολισμό επιλέξτε το RIGHT Datum Plane και Orientation 
Right. 

• Πατάμε Sketch 

• Στον Sketcher πατάμε το κουμπί ~ για να έχουμε απεικόνιση σύρματος. 
• Από την κεντρική γραμμή εργαλείων πατάμε Sketch > References .. . 

• Επιλέγουμε τον μεσαίο κύκλο όπως φαίνεται στην εικόνα 23. 
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Εικόνα 23: Τα References για το Sketch 5 

• Έπειτα σχεδιάστε την κλειστή διατομή της Εικόνας 24. Το Sketch 5 
αποτελείται από ένα ευθύγραμμο τμήμα και ένα τόξο . Το τόξο πρέπει να 

συμπίπτει με το Reference. 

Εικόνα 24: Το Skeιch 5 

***Για να εμφανίσετε τη διάσταση 20, που είναι η απόσταση του ευθύγραμμου 

τμήματος της διατομής από το FRONT Datum Plane, ακολουθήστε την εξής 

διαδικασία. Πατήστε το κουμπί ι+-+ι (Create Definίng Dίmensίon), επιλέξτε με αριστερό 
κλικ τις δύο ευθείες της Εικόνας 24 και πατήστε το μεσαίο πλήκτρο του ποντικιού στο 
σημείο που θέλετε να αναγραφεί η απόστασή τους. *** 

• Πατάμε το κουμπί ν για την ολοκλήρωση της σχεδίασης. 
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4.1.4.3 Εφαρμογή του Extrude 4 

• Insert > Extrude ή πατήστε το κουμπί 0 ' (Extrude Tool). 

• Ορίζουμε ως βάθος προέκτασης το Through Next ~. 
ΠΡΟΣΟΧΗ! ! ! Η προέκταση να γίνει προς την κορυφή του εμβόλου και όχι προς τη 
βάση του. 

Το αποτέλεσμα φαίνεται παρακάτω (Εικόνα 25) 

Εικόνα 25: Το Extrude 4 

4.1.4.4 Εφαρμογή του Mirror 1 

• Επιλέξτε με αριστερό κλικ το Extrude από το model tree. 

• Επιλέξτε από την καρτέλα Edit > Mirror ή εναλλακτικά πατήστε το κουμπί 
~lί (Mirror Tool). 

• Επιλέξτε το επίπεδο ως προς το οποίο θα αντικατοπτριστεί . Επιλέξτε το 
Front Datum Plane και 

• Πατήστε το κουμπί ~ για να ολοκληρωθεί το Miπor 1. 

4.1.5 Δημιουργία των Sketch 6 και Extrude 5 

4.1.5.1 Σχεδίαση του Sketch 6 

• Επιλέγουμε το Front Datum Plane από το model tree (δέντρο 

χαρακτηριστικών). 

• Πατάμε το κουμπί Ι'ν. (Sketch Tool) ή εναλλακτικά Insert > Model Datum > 

Sketch ... 
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• Για προσανατολισμό επιλέξτε το RIGHT Datum Plane και Orientation 
Right. 

• Πατάμε Sketch 

• Sketch > Circle > Center and Point ή εναλλακτικά πατάμε το κουμπί ο 

(Create Circle). 

• Τοποθετήστε τον και δώστε διαστάσεις όπως φαίνεται στην Εικόνα 26. 

~-1--~-----

Εικόνα 26: Το Sketch 6 

• Πατήστε το κουμπί ν για να επικυρώσετε τη σχεδίαση της διατομής. 

4.1.5.2 Εφαρμογή του Extrude 5 

• Insert > Extrude ή πατήστε το κουμπί :--i (Extrude Tool). 

• Στις επιλογές του Extrude πατάμε το Remove mateήal Δ 

• Πατάμε το κουμπί Options και επιλέγουμε και στα δυο sides Through All. 
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Oepth 

Side 1 [ 3 Ε Through ... J 

Side 2 / 3 Ε Through ... ] 

L __ :::apped ends 

J Placement [ Options) Properties 

Εικόνα 27: Επιλογή Through All και προς τις δύο κατευθύνσεις 

• Πατάμε το κουμπί ~ για την ολοκλήρωση του Extrude. 
Το αποτέλεσμα φαίνεται παρακάτω(Εικόνα 28): 

Εικόνα 28: Το Extrude 5 
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4.1.6 Δημιουργία των Sketch 7, Revolve 2 και Pattern 1 

Τώρα θα δημιουργήσετε τρεις εγκοπές για την υποδοχή των ελατηρίων. 

Πρώτα θα σχεδιάσετε την πρώτη με το Sketch 7 και το Revolve 2. Στη συνέχεια θα 
την αντιγράψετε τρεις φορές με τη χρήση του Pattern, 

4.1.6.1 Σχεδίαση του Sketch 7 

• Επιλέγουμε το Front Daturn Plane από το rnodel tree (δέντρο 

χαρακτηριστικών). 

• Πατάμε το κουμπί "- (Sketch Tool) ή εναλλακτικά Insert > Model Daturn > 

Sketch ... 

• Για προσανατολισμό επιλέξτε το RIGHT Datum Plane και Orientation 
Right. 

• Πατάμε Sketch 

• Πατάμε το βελάκι για να εμφανιστούν όλοι οι τύποι γραμμών και επιλέγουμε 

το κουμπί : (centerline) ή εναλλακτικά Sketch>Line>Centerline. 

• Κάνουμε αριστερό κλικ στον κάθετο άξονα και μετακινούμε την centerline 
έτσι ώστε να εφάπτεται με τον κάθετο άξονα και κάνουμε αριστερό κλικ. 

• Από την κεντρική γραμμή εργαλείων πατάμε Sketch > References ... 

• Επιλέγουμε τις ευθείες όπως φαίνεται στην Εικόνα 29. 

Εικόνα 29: Τα References για το Sketch 7 
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• Επιλέγουμε το κουμπί ο (Create Rectangle) ή εναλλακτικά Sketch > 
Rectangle. 

• Πληκτρολογούμε τις διαστάσεις όπως φαίνονται στην εικόνα 30 

Εικόνα 30: Το Sketch 7 

• Πατήστε το κουμπί ν για να ολοκληρώσετε την σχεδίαση. 

4.1.6.2 Εφαρμογή του Revolve 2 

• Πατάμε το κουμπί ~~ (Revolve Tool) ή εναλλακτικά Insert>Revolve και 
κάνουμε revolve για 360°. 

• Στις επιλογές του Revolve πατάμε το Remove mateήal .GJ 

• Πατάμε το κουμπί ..ι', για την ολοκλήρωση της περιστροφής (revolve) 

Το αποτέλεσμα φαίνεται παρακάτω (Εικόνα 31) 
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Εικόνα 31: Το Revolve 2 

4.1.6.3 Εφαρμογή του Pattern 1 

• Επιλέξτε το Revolve 2. 

--

• Επιλέξτε από την καρτέλα Edit > Pattern ... ή εναλλακτικά πατήστε το 
κουμπί :J ( Pattern Tool) ή εναλλακτικά δεξί κλικ > Pattem ... 

• Εμφανίζεται στο επάνω μέρος του Message Board το παράθυρο καθορισμού 

του Pattem. Υπάρχουν διάφορα είδη Pattem. Εσείς επιλέξτε το Direction όπως 

φαίνεται στην εικόνα 32. 

1 Cirectιon τ J 1 1 Plane /. 3 4.00 τ 2 Clck h...re to add 4em 

Εικόνα 32: Το παράθυρο καθορισμού του Pattern 

• Βάζουμε τις κατάλληλες διαστάσεις (Εικόνα 32) και 

• Πατάμε το κουμπί a για να ολοκληρωθεί το εξάρτημα μας. 

Το αποτέλεσμα φαίνεται παρακάτω (Εικόνα 33) 
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Εικόνα 33: Το εξάρτημα pίston.prt 

• Κάντε Save 

• File>Close Window 

• File>Erase>Not Displayed>OK 

4.2 ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΤΟΥ RING.PRT 

Στη συνέχεια θα σχεδιάσετε το ελατήριο. Όπως ίσως ήδη αντιλαμβάνεστε, για 

αυτό το εξάρτημα θα δημιουργήσετε μόνο δύο Features, το Sketch 1 που θα είναι η 
τροχιά και το Sweep με τη διατομή του. Δώστε ιδιαίτερη σημασία στις διαστάσεις, 
διότι θα πρέπει να ταιριάζει με τα υπόλοιπα εξαρτήματα για τη συναρμολόγηση. 

Σιγουρευτείτε ότι δουλεύετε στο Working Directory με το όνομά σας. Ξεκινήστε τη 
δημιουργία ενός νέου εγγράφου Part, Solid και δώστε το όνομα ring. 

4.2.1 Δημιουργία των Sketch 1 και Sweep Protrusion 

4.2.1.1 Σχεδίαση του Sketch 1 

• Επιλέγουμε το Top Datum Plane από το model tree (δέντρο 

χαρακτηριστικών). 
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• Πατάμε το κουμπί ι"., (Sketch Tool) ή εναλλακτικά Insert > Model Datum > 

Sketch ... 

• Για προσανατολισμό επιλέξτε το RIGHT Datum Plane και Orientation 
Right. 

• Πατάμε Sketch 

• Sketch > Circle > Center and Point ή εναλλακτικά πατάμε το κουμπί ο 

(Create Circle). Δημιουργούμε έναν κύκλο με κέντρο την αρχή των αξόνων 
και διάμετρο 72. 

• Κάνουμε κλικ στο κουμπί από το μενού γραμμής~ για να 

δημιουργήσουμε μια Centerline όπως φαίνεται στην εικόνα 34. 

Εικόνα 34: Δημιουργία κύκλου και Centerf ine 

• Πατάμε το κουμπί ·fί! (Dynamically Τήm Section Entities) και κόβουμε τον 
κύκλο στο τέταρτο τεταρτημόριο όπως φαίνεται στην εικόνα 35. 
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Εικόνα 35: Το Sketch 1 

• Κάνουμε κλικ στο κουμπί ν 

4.2.1.2 Δημιουργία του Sweep Protrusion 

• Κάνουμε κλικ στο Insert > Sweep > Protrusion ... Εμφανίζεται στα δεξιά της 
οθόνης το μενού της εικόνας 36. 

~· .. .......... ~ ........... . 
...,. SWEEPTRAJ 

Sketc.h Τ raj 

Select Traj 

Εικόνα 36: Το μενού καθορισμού τροχιάς για το Sweep 

• Επιλέξτε Select Traj 

• Επιλέξτε ως τροχιά το Sketch 1, είτε από το model tree είτε από τον χώρο 
εργασίας. 

• Πατήστε ΟΚ 

• Από το μενού της εικόνας 37 πατήστε Done. 
Μεταφερόμαστε οπτικά στο επίπεδο που βρίσκεται κάθετα στην αρχή της τροχιάς 

για να σχεδιάσουμε την διατομή της Εικόνας 38. 
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Menu anager 

Tangnt Chain 

Cυινe Chain 

Bndry Chain 

Surf Ch.:i in 

Intent Chain 

Se/ect 

Unselε:ct 

Τ rim/ Extε:nd 

Start Point 

Done 

Quίt 

Εικόνα 37: Το μενού επιλογής τροχιάς για το Sweep 

• Σχεδιάζουμε την διατομή της εικόνας 38. 

Εικόνα 38: Η διατομή 

• Πατάμε το κουμπί v για να ολοκληρώσουμε τη διατομή. 

• Πατάμε ΟΚ στο παράθυρο καθορισμού του Sweep όπως φαίνεται στην εικόνα 
39. 

0 PROTRUS ΟΝ: Sw~p 

Bernent 

Trajectoιy 

> Sectιon 

lnlo 

Selected Τ rajectoιy 
Defining 

Εικόνα 39: Το παράθυρο καθορισμού του Sweep 
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Το τελικό αποτέλεσμα φαίνεται στην εικόνα 40. 

Εικόνα 40: Το Ring.prt 

4.3 ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΤΟΥ PIN.PRT 

Στη συνέχεια θα σχεδιάσετε τον πείρο. Δώστε ιδιαίτερη σημασία στις 

διαστάσεις, διότι θα πρέπει να ταιριάζει με τα υπόλοιπα εξαρτήματα κατά τη 

συναρμολόγηση. Σιγουρευτείτε ότι δουλεύετε στο Working Directory με το όνομά 
σας. Ξεκινήστε τη δημιουργία ενός νέου εγγράφου Part, Solid και δώστε το όνομα 
pin. 

Ο πείρος θα δημιουργηθεί με ένα Reνolνe μίας διατομής που θα σχεδιάσετε. 

Μπορεί φυσικά να σχεδιαστεί και με άλλους τρόπους, αλλά με τη χρήση 

περισσότερων Features, κάτι που δεν είναι επιθυμητό, για ευνόητους λόγους 

(αυξημένος χρόνος σχεδίασης, αυξημένο μέγεθος αρχείου, κ.λπ.). 

4.3.1 Δημιουργία των Sketch 1 και Revolve 1 

4.3.1.1 Σχεδίαση του Sketch 1 

• Πατάμε Insert > Model Datum > Sketch ... ή εναλλακτικά κάνουμε κλικ στο 
κουμπί "" ( Sketch Tool). 

• Επιλέγουμε το RIGHT Datum Plane ως Sketch Plane , Ως Reference, 
επιλέγετε το ΤΟΡ Datum Plane και ως Orientation επιλέγετε Top. 

• Τοποθετούμε Centerlines εφαπτόμενες στους άξονες 
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• Με ευθύγραμμα τμήματα σχεδιάζουμε τη διατομή της εικόνας 41 

Εικόνα 41: Το Sketch 1 

4.3.1.2 Εφαρμογή του Revolve 1 

• Πατάμε το κουμπί Ψ (Reνolνe Tool) ή εναλλακτικά Insert>Reνolve και 

κάνουμε revolve για 360°. 

• Πατάμε το κουμπί ~ για την ολοκλήρωση της περιστροφής (revolve) 

Το αποτέλεσμα φαίνεται παρακάτω στην εικόνα 42 

Εικόνα 42: Το Pίn.prt 
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• Κάντε Saνe. 

• File > Close Window 

• File > Erase > Not Displayed > ΟΚ 

4.4 ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΤΟΥ ROD.PRT 

Στη συνέχεια θα σχεδιάσετε το διωστήρα που θα συνδέει τον πείρο με το 

στροφαλοφόρο άξονα. Δώστε ιδιαίτερη σημασία στις διαστάσεις, διότι θα πρέπει να 

ταιριάζει με τα υπόλοιπα εξαρτήματα κατά τη συναρμολόγηση. Σιγουρευτείτε ότι 

δουλεύετε στο Working Dίrectory με το όνομά σας. Ξεκινήστε τη δημιουργία ενός 
νέου εγγράφου Part, Solίd και δώστε το όνομα rod. 

4.4.1 Δημιουργία των Sketch 1, Revolve 1, Sketch 2 και Revolve 
2 

4.4.1.1 Σχεδίαση του Sketch 1 

• Πατάμε Insert > Model Datum > Sketch ... ή εναλλακτικά κάνουμε κλικ στο 
κουμπί Α- ( Sketch Tool). 

• Επιλέγουμε το ΤΟΡ Datum Plane ως Sketch Plane ,Ως Reference, επιλέγετε 
το RIGHT Datum Plane και ως Orίentatίon επιλέγετε Rίght. 

• Τοποθετούμε Centerlines εφαπτόμενες στους άξονες 

• Σχεδιάζουμε τη διατομή της εικόνας 43 

Εικόνα 43: Το Sketch 1 

4.4.1.2 Εφαρμογή του Revolve 1 

• Πατάμε το κουμπί >!<> (Reνolve Tool) ή εναλλακτικά Insert>Revolve και 
κάνουμε revolve για 360°. 
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• Πατάμε το κουμπί -::; για την ολοκλήρωση της περιστροφής (revolve) 

Το αποτέλεσμα φαίνεται παρακάτω στην εικόνα 44 

Εικόνα 44: Το Revolve 1 

4.4.1.3 Σχεδίαση του Sketch 2 

• Πατάμε Insert > Model Datum > Sketch ... ή εναλλακτικά κάνουμε κλικ στο 
κουμπί '"'- ( Sketch Tool). 

• Επιλέγουμε το ΤΟΡ Datum Plane ως Sketch Plane ,Ως Reference, επιλέγετε 
το RIGHT Datum Plane και ως Orientation επιλέγετε Right. 

• Τοποθετούμε μια Centerline εφαπτόμενη στον κάθετο άξονα 

• Τοποθετούμε μια ακόμη Centerline παράλληλη του οριζόντιου άξονα και 
απόσταση 165 

• Σχεδιάζουμε τη διατομή της εικόνας 45 
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Εικόνα 45: Το Sketch 2 

4.4.1.4 Εφαρμογή του Revolve 2 

• Πατάμε το κουμπί -~ (Revolve Tool) ή εναλλακτικά Insert>Revolve και 
κάνουμε revolve για 360°. 

• Πατάμε το κουμπί :'! για την ολοκλήρωση της περιστροφής (revolve) 
Το αποτέλεσμα φαίνεται παρακάτω: 

Εικόνα 46: Το Revolve 2 
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4.4.2 Δημιουργία των Sketch 3 και Extrude 1 

4.4.2.1 Σχεδίαση του Sketch 3 

• Πατάμε Insert > Model Datum > Sketch ... ή εναλλακτικά κάνουμε κλικ στο 
κουμπί Λ. ( Sketch Tool). 

• Επιλέγουμε το RIGHT Datum Plane ως Sketch Plane ,Ως Reference, 
επιλέγετε το ΤΟΡ Datum Plane και ως Orientation επιλέγετε Right. 

• Πατάμε Sketch 

• Στον Sketcher πατάμε το κουμπί ~ για να έχουμε απεικόνιση σύρματος. 
• Από την κεντρική γραμμή εργαλείων πατάμε Sketch > References .. . 

• Επιλέγουμε τους εξωτερικούς κύκλους 

• Τοποθετούμε μια Centerline εφαπτόμενη στον οριζόντιο άξονα 

• Σχεδιάζουμε τη διατομή της εικόνας 47 

Το Sketch 3 αποτελείται από δύο ευθύγραμμα τμήματα και δύο κυκλικά τόξα που 
συμπίπτουν με τα References που επιλέξατε. 

Εικόνα 47: Το Sketch 3 

4.4.2.2 Εφαρμογή του Extrude 1 

• Insert > Extrude ή πατήστε το κουμπί :Ί (Extrude Tool). 

• Στο παράθυρο καθορισμού του Extrude επιλέγουμε το κουμπί []] που 
σημαίνει ότι ή τιμή για το βάθος που θα δώσετε, θα μοιραστεί ισόποσα και 

προς τις δύο κατευθύνσεις του επιπέδου σχεδίασης. Δώστε την τιμή 10. 

• Πατάμε το κουμπί ~ για την ολοκλήρωση της εξώθησης (Extrude) 

Το αποτέλεσμα φαίνεται παρακάτω (Εικόνα 48) 
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Εικόνα 48: Το Extrude 1 

4.4.3 Δημιουργία των Round 1 και Round 2 

Τώρα θα κάνετε μερικά Rounds, τα οποία θα ενισχύσουν την αντοχή του 

διωστήρα, αποτρέποντας τη συγκέντρωση τάσεων στις ακμές. 

4.4.3.1 Εφαρμογή του Round 1 

• Πατάμε Insert > Round ή εναλλακτικά πατάμε το κουμπί ( Round Tool). 

• Επιλέγουμε τις τέσσερις ακμές της Εικόνας 49 

• Δίνουμε ακτίνα 5 
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Εικόνα 49: Επιλογή ακμών για το Round 1 

• Πατάμε το κουμπί -::i' για την ολοκλήρωση του Round 

Το αποτέλεσμα φαίνεται παρακάτω: 

\ 
\R JCHT 

Εικόνα 50: Το Round 1 
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4.4.3.2 Εφαρμογή του Round 2 

• Πατάμε Insert > Round ή εναλλακτικά πατάμε το κουμπί ( Round Tool). 
• Επιλέγουμε την ακμή της εικόνας 51. 

Εικόνα 51: Επιλογή ακμής 

• Δίνουμε ακτίνα 2 

• Μην ολοκληρώσετε το Round, στο παράθυρο καθορισμού του Round πατάμε 
Sets και πατάμε New Set όπως φαίνεται στην εικόνα 52. 

11:11.iM!I-••• 1 ,... _ __ ,__ j ...__ .__ .... _"""" _~· 
"N<ow set 

1 Rolling ball • 1 

References 
Edge:F11(ROUND_l ) 

Spιne 

ιι Radius 

2.00 

1 [ Valυe • j Re!E<ence 

'\~ Tιansitίons Pleces Oρtions Proρerties 

Μ μ 2.00 

1 

1 ~ 

Εικόνα 52: Παράθυρο καθορισμού του Round 

• Επιλέγουμε την ακμή της εικόνας 53 
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Εικόνα 53: Επιλογή ακμής 

• Δίνουμε ακτίνα 5 

• Πατάμε το κουμπί ~ για την ολοκλήρωση του Round 

• View > Color and Appearance (Δίνουμε το χρώμα της αρεσκείας μας) 

Το αποτέλεσμα φαίνεται παρακάτω: 

Εικόνα 54: Το Rod.prt 

• Κάντε Saνe. 

• File > Close Window 

• File > Erase > Not Displayed > ΟΚ 
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4.5 ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΤΟΥ SHAFT.PRT 

Στη συνέχεια θα σχεδιάσετε το στροφαλοφόρο άξονα .Δώστε ιδιαίτερη 

σημασία στις διαστάσεις, διότι θα πρέπει να ταιριάζει με το διωστήρα κατά τη 

συναρμολόγηση . Σιγουρευτείτε ότι δουλεύετε στο Working Directory με το όνομά 
σας. Ξεκινήστε τη δημιουργία ενός νέου εγγράφου Part, Solid και δώστε το όνομα 
shaft. 

4.5.1 Δημιουργία των Sketch 1 και Extrude 1 

4.5.1.1 Σχεδίαση του Sketch 1 

• Πατάμε Insert > Model Datum > Sketch ... ή εναλλακτικά κάνουμε κλικ στο 
κουμπί ""' ( Sketch Tool). 

• Επιλέγουμε το FRONT Datum Plane ως Sketch Plane ,Ως Reference, 
επιλέγετε το RIGHT Datum Plane και ως Orientation επιλέγετε Right. 

• Πατάμε Sketch 

• Σχεδιάζουμε τη διατομή της εικόνας 55 

Εικόνα 55: Το Sketch 1 

4.5.1.2 Εφαρμογή του Extrude 1 

• Insert > Extrude ή πατήστε το κουμπί ., (Extrude Tool). 

• Στο παράθυρο καθορισμού του Extrude επιλέγουμε το κουμπί [[] που 
σημαίνει ότι ή τιμή για το βάθος που θα δώσετε, θα μοιραστεί ισόποσα και 

προς τις δύο κατευθύνσεις του επιπέδου σχεδίασης. Δώστε την τιμή 30. 
Το εξάρτημα φαίνεται όπως στην εικόνα 56 
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Εικόνα 56: Το Extrude 1 

4.5.2 Δημιουργία των Sketch 2 και Extrude 2 

4.5.2.1 Σχεδίαση του Sketch 2 

• Πατάμε Insert > Model Datum > Sketch ... ή εναλλακτικά κάνουμε κλικ στο 
κουμπί """ ( Sketch Tool). 

• Επιλέγουμε την επιφάνεια του στερεού ως Sketch Plane ,Ως Ref erence, 
επιλέγετε το RIGHT Datum Plane και ως Orientation επιλέγετε Right. 

• Πατάμε Sketch 

• Επιλέξτε το εργαλείο σχεδίασης ομόκεντρων κύκλων που είναι το κουμπί @J 

• Τώρα κάντε ένα κλικ στον κύκλο που ήδη υπάρχει από το προηγούμενο 

Extrude 

• Κάνοντας δεύτερο κλικ δημιουργείται ομόκεντρος κύκλος. 

• Δώστε την κατάλληλη διάμετρο (24). 

• Σχεδιάστε ένα δεύτερο κύκλο με το κλασικό εργαλείο δημιουργίας κύκλων 

και φροντίστε να σημειωθεί το σύμβολο R, που σημαίνει ισότητα 
1 

ακτίνας.(Εικόνα 57) 
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Εικόνα 57: Σχεδίαση δυο κύκλων με ίδια διάμετρο 

• Στη συνέχεια σχεδιάστε δύο ευθύγραμμα τμήματα. Προσέξτε τα σύμβολα 

καθετότητας (Τ) (Εικόνα 58). 
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Εικόνα 58: Τα ευθύγραμμα τμήματα είναι κατακόρυφα και εφάπτονται των κύκλων 

• Επιλέξτε το εργαλείο ,>\! με το οποίο θα κάνετε tήm, δηλαδή θα καθαρίσετε το 

σχέδιο από τα τμήματα που δε θέλετε να υπάρχουν στη διατομή. Έχοντας 

πατημένο το αριστερό κουμπί του ποντικιού, διαγράψτε μία πορεία στο 

Sketch, όπως στην Εικόνα 59. 

Εικόνα 59: Το trίm που θα κάνετε 

66 



• Δοκιμάστε το μερικές φορές, για να καταλάβετε πώς λειτουργεί. Είναι ένα 

χρησιμότατο εργαλείο για το Sketcher και πρέπει να το μάθετε καλά. Έτσι, 
προκύπτει η διατομή της Εικόνας 60. 

Εικόνα 60: Το Sketch 2 

• Ολοκληρώστε τη σχεδίαση της διατομής πατώντας το κουμπί ~ . 

4.5.2.2 Εφαρμογή του Extrude 2 

• Insert > Extrude ή πατήστε το κουμπί :i (Extrude Tool). 

• Επιλέγουμε η εξώθηση να είναι μακριά από το υπόλοιπο στερεό 

• Δίνουμε τιμή βάθους 5 και 

• Πατάμε το κουμπί 7, για την ολοκλήρωση της εξώθησης (Extrude) 
Το εξάρτημα πρέπει να φαίνεται όπως στην εικόνα 61. 

Εικόνα 61: Το Extrude 2 
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4.5.3 Δημιουργία των Sketch 3, Extrude 3 και Mirror 1 

4.5.3.1 Σχεδίαση του Sketch 3 

• Πατάμε Insert > Model Datum > Sketch ... ή εναλλακτικά κάνουμε κλικ στο 
κουμπί "'" ( Sketch Tool). 

• Επιλέγουμε την επιφάνεια του στερεού (Εικόνα 62) ως Sketch Plane ,Ως 
Reference, επιλέγετε το RIGHT Datum Plane και ως Orientation επιλέγετε 
Right. 

• Πατάμε Sketch 

------· =- -

Εικόνα 62: Επιλογή Sketch Plane 

• Σχεδιάστε με ομόκεντρο κύκλο τη διατομή της Εικόνας 63. 

Εικόνα 63: Το Sketch 3 
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• Ολοκληρώστε τη σχεδίαση της διατομής πατώντας το κουμπί ν . 

4.5.3.2 Εφαρμογή του Extrude 3 

• Insert > Extrude ή πατήστε το κουμπί :-i (Extrude Tool). 

• Επιλέγουμε η εξώθηση να είναι μακριά από το υπόλοιπο στερεό 

• Δίνουμε τιμή βάθους 20 και 

• Πατάμε το κουμπί -:i' για την ολοκλήρωση της εξώθησης (Extrude) 
Το εξάρτημα πρέπει να φαίνεται όπως στην εικόνα 64. 

Εικόνα 64: Το Extrude 3 

4.5.3.3 Εφαρμογή του Mirror 1 

• Επιλέξτε από το Model Tree τα Extrude 2 και Extrude 3 κρατώντας 

πατημένο το πλήκτρο Ctrl 

• Επιλέξτε από την καρτέλα Edit > Mirror ή εναλλακτικά πατήστε το κουμπί 
1ι ( Mirror Tool). 

• Επιλέξτε το επίπεδο ως προς το οποίο θα αντικατοπτριστούν τα Extrudes. 
Επιλέξτε το FRONT Datum Plane και 

• Πατήστε το κουμπί ~ για να ολοκληρωθεί το Miπor 1. 

• Κάντε Saνe. 
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Το αποτέλεσμα φαίνεται παρακάτω (Εικόνα 65) 

Εικόνα 65: Το Shaft.prt 
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ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ MOTOR.ASM 

Για να προχωρήσετε στη συναρμολόγηση των εξαρτημάτων, βεβαιωθείτε ότι 

όλα τα αρχεία αυτών, βρίσκονται στο φάκελο με το όνομά σας και όχι σε υπο

φακέλους μέσα σε αυτόν. Σιγουρευτείτε επίσης, ότι έχετε ορίσει το δικό σας 

Working Directory. Ξεκινήστε τη δημιουργία ενός νέου εγγράφου, επιλέγοντας ως 

type, Assembly, ως sub-type, Design και δώστε το όνομα motor. Το περιβάλλον 
εργασίας δεν αλλάζει και πολύ από εκείνο της σχεδίασης εξαρτημάτων. Για την 

τοποθέτηση των συστατικών στο χώρο, θα χρησιμοποιήσετε τους περιορισμούς θέσης 

(Constraints) που εφαρμόζονται μεταξύ ζεύγους επιφανειών, ακμών, Datum Planes, 
Coordinate Systems, Points και Curves. Υπάρχουν διάφοροι τύποι Constraints. Για 
την ολοκλήρωση του motor.asm θα χρειαστούν: το Insert, το Mate και το Alίgn. Το 
Insert χρησιμοποιείται για τη συναρμολόγηση δύο κυλινδρικών ή σφαιρικών 

επιφανειών και ευθυγραμμίζει άξονες κυλίνδρων ή κέντρα σφαιρών, αντίστοιχα. Το 

Mate και το Align χρησιμοποιούνται για το συσχετισμό δύο επιπέδων, είτε Datum 
Planes είτε επίπεδων επιφανειών των συστατικών, αλλά και Datum Αχίs, Datum 
Coordinate Systems και Datum Points σπανιότερα. Η κύρια διαφορά τους είναι ότι με 
τη χρήση του Mate, τα επίπεδα έρχονται «αντικριστά», δηλαδή κοιτούν προς 
αντίθετες κατευθύνσεις, ενώ με τη χρήση του Align, έρχονται «πρόσωπο», δηλαδή 

κοιτούν προς την ίδια κατεύθυνση. Τόσο με Mate, όσο και με Align, τα επίπεδα 
μπορούν να τοποθετηθούν μεταξύ τους σε καθορισμένη από το σχεδιαστή απόσταση . 

Είναι ανάγκη να κατανοήσετε ότι για να είναι ένα εξάρτημα πλήρως περιορισμένο 

στον τρισδιάστατο χώρο (Fully Constrained), πρέπει να οριστούν Constraints που το 
περιορίζουν τουλάχιστον σε !0.9:S..διαστάσεις του χώρου. 

ΤΟΠΟθΕΤΗΣΗ ΤΟΥ PISTON.PRT 

Αρχικά, θα τοποθετήσετε το έμβολο. 

• Επιλέξτε από την καρτέλα Insert > Component>Assemble, ή εναλλακτικά 
πατήστε το κουμπί · · . 

• Επιλέξτε το piston.prt και πατήστε Open. 
• Πατάμε Placement > Constraint Tyρe > Default όπως φαίνεται παρακάτω: 

- . -

STATVS _ Νο U:ιr-... 

***Όπως βλέπετε, στο κάτω μέρος όπου αναγράφεται το Placement Status, δεν 

υπάρχουν καθόλου Constraints. Όταν πατηθεί το κουμπί Di (Default) προσέξτε ότι 
το Placement Status γίνεται Fully Constrained. Μόνο όταν το Placement Status 
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γίνει Fully Constrained, το εξάρτημα έχει τοποθετηθεί επαρκώς στο χώρο. Σε κάθε 

νέο μοντέλο συναρμολόγησης, το πρώτο εξάρτημα θα το τοποθετείτε πάντα με αυτήν 

την επιλογή.*** 

• Πατάμε το κουμπί 0 . 

ΤΟΠΟθΕΤΗΣΗ ΤΟΥ RING.PRT 

Τώρα θα τοποθετήσετε τα τρία ελατήρια στις τρεις εγκοπές. 

***ένα εξάρτημα ή μία υπό-συναρμολόγηση που έχετε σχεδιάσει μία φορά, μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν στο μοντέλο συναρμολόγησης, όσες φορές χρειάζεται. *** 

• Επtλέξτε από την καρτέλα Insert > Component>Assemble, ή εναλλακτικά 
πατήστε το κουμπί ' . 

• Επιλέξτε το ήng.prt και πατήστε Open. 

• Πατάμε Placement > Constraint Type > Mate 

• Ως Component Item επιλέγουμε την επιφάνεια του ελατηρίου όπως φαίνεται 

στην παρακάτω εικόνα: 

• Ως Assembly ltem επιλέγουμε την επιφάνεια του εμβόλου όπως φαίνεται 

παρακάτω: 

• Πατάμε στο Placement > New Constraint 
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• Constraint Tyρe > Insert και εmλέyουμε ως Component Item την επιφάνεια 
όπως φαίνεται στην εικόνα: 

• Ως Assembly Item επtλέγουμε την επιφάνεια όπως φαίνεται παρακάτω: 

• Πατάμε στο Placement > New Constraint 

• Constraint Type > Mate και επtλέγουμε ως Component Item την επιφάνεια 
όπως φαίνεται στην εικόνα: 

• Ως Assembly Item επtλέγουμε το Right Datum Plane 

• Δίνουμε την τιμή -7,50 και πατάμε Enter 
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Το αποτέλεσμα φαίνεται παρακάτω: 

\ 

.\ \ ...,...,., . . 
' -~ 

- ο-

~ '.--· 

• Πατάμε το κουμπί ~ . 

Συναρμολογήστε με τον ίδιο τρόπο το δεύτερο και το τρίτο ελατήριο. Ωστόσο, 

φροντίστε να διαφέρουν οι γωνίες κατά τον ορισμό του τρίτου Constraint. Για το 
δεύτερο δώστε τιμή-52.5 και για το τρίτο -97.5. 

• ΤΟΠΟθΕΤΗΣΗ ΤΟΥ PIN.PRT 

Τώρα θα τοποθετήσετε τον πείρο στην οπή του εμβόλου. 

• Επιλέξτε από την καρτέλα Insert > Component>AssembJe, ή εναλλακτικά 
πατήστε το κουμπί .~ . 

• Επιλέξτε το pin.prt και πατήστε Open. 

• Πατάμε Placement > Constraint Type > Align 

• Ως Comρonent Item επιλέγουμε το Front Datum Plane του πείρου και ως 
Assembly Item επιλέγουμε το Front Datum Plane του εμβόλου. 

• Πατάμε στο Placement > New Constraint 

• Constraint Type > Insert και επιλέγουμε ως Component Item μια από τι 

κυλινδρικές επιφάνειες του πείρου και ως Assembly Item μία από τις 

εσωτερικές κυλινδρικές επιφάνειες της οπής του εμβόλου. 

• Πατάμε το κουμπί ~ . 

Το αποτέλεσμα φαίνεται παρακάτω: 
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ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ROD.PRT 

Τώρα θα τοποθετήσετε το διωστήρα. 

• Επιλέξτε από την καρτέλα Insert > Component>Assemble, ή εναλλακτικά 
πατήστε το κουμπί " . 

• Επιλέξτε το rod.prt και πατήστε Open. 
• Πατάμε Placement > Constraint Type > Mate 

• Ως Component Item επιλέξτε το RIGHT Datum Plane του διωστήρα και ως 
Assembly Item το FRONT Datum Plane του εμβόλου ή ένα επίπεδο που 
ταυτίζεται με αυτό (π.χ. το ASM_FRONT Datum Plane). 

• Πατάμε στο Placement > New Constraint 

• Constraint Type > Align και επιλέγουμε Ως Component Item επιλέξτε το ΤΟΡ 
Datum Plane του διωστήρα και ως Assembly Item το RIGHT Datum Plane 
του εμβόλου ή ένα επίπεδο που ταυτίζεται με αυτό (π.χ. το RIGHT Datum 
Plane του πείρου ή το ASM_RIGHT Datum Plane). 
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• Πατάμε στο Placement > New Constraint 

• Constraint Type > Insert και επιλέγουμε ως Component Item την επιφάνεια 
όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα: 

• Ως Assembly ltem επιλέγουμε την εξωτερική επιφάνεια του πείρου όπως 
φαίνεται παρακάτω: 

• Πατάμε το κουμπί 0 . 

Το αποτέλεσμα φαίνεται παρακάτω: 
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ΤΟΠΟθΕΤΗΣΗ ΤΟΥ SHAFT.PRT 

Τώρα θα τοποθετήσετε το στροφαλοφόρο άξονα. 

• Επιλέξτε από την καρτέλα Insert > Component>Assemble, ή εναλλακτικά 
πατήστε το κουμπί 2 . 

• Επιλέξτε το shaft.prt και πατήστε Open. 

• Πατάμε Placement > Constraint Type > Mate 

• Ως Component Item επιλέξτε το FRONT Datum Plane του άξονα και ως 
Assembly Item το RIGHT Datum Plane του διωστήρα ή ένα επίπεδο που 
ταυτίζεται με αυτό (π.χ. το ASM_FRONT Datum Plane, το FRONT Datum 
Plane του πείρου ή το FRONT Datum Plane του εμβόλου). 

• Πατάμε στο Placement > New Constraint 

• Constraint Type > Insert και επιλέγουμε ως Component Item την εξωτερική 
επιφάνεια του άξονα και ως Assembly Item την εσωτερική επιφάνεια, όπως 

\ 
\ 

1 
1 

φαίνεται παρακάτω: 
\ 

• Πατάμε στο Placement > New Constraint 
• Constraint Type > Align , ως Component Item επιλέξτε το RIGHT Datum 

Plane του στροφαλοφόρου άξονα και ως Assembly Item το ΤΟΡ Datum 
Plane του διωστήρα ή ένα επίπεδο που ταυτίζεται με αυτό (π.χ. το RIGHT 
Datum Plane του πείρου ή το ASM_RIGHT Datum Plane). 

• Πατάμε το κουμπί 0 . 

Το αποτέλεσμα φαίνεται παρακάτω: 
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6.1 ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΤΟΥ LENS.PRT 

Σ' αυτή τη διαδικασία θα φτιάξουμε μια απλή εξώθηση όπου θα 

αντιπροσωπεύει την οθόνη του κινητού. 

Για να ξεκινήσουμε πατάμε File > New. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου 
νέου εξαρτήματος, επιλέγουμε Part στο type και Solid στο sub-type, «βαφτίζουμε» ως 
lens το εξάρτημα και πατάμε ΟΚ. 

Θυμηθείτε να δημιουργήσετε το δικό σας Working Directory αν δεν το έχετε 
ήδη κάνει. 

6.1.1 Δημιουργία των Sketch 1, Extrude 1 και Round 1 

6.1.1.1 Σχεδίαση του Sketch 1 

• Πατάμε Insert > Model Datum > Sketch ... ή εναλλακτικά κάνουμε κλικ στο 
κουμπί Α. ( Sketch Tool). 

• Επιλέξτε το FRONT Datum Plane ως επίπεδο σχεδίασης και 

• Για προσανατολισμό επιλέξτε το RIGHT Datum Plane και Orientation Right. 

• Πατάμε Sketch και ανοίγει ο Sketcher. 

Πριν ξεκινήσουμε τη σχεδίαση θα προσθέσουμε στον οριζόντιο και κάθετο άξονα με 

κεντρικές ευθείες. 

• Κάνουμε κλικ στο κουμπί ' από το μενού γραμμής~ 

• Κάνοντας κλικ σε ένα σημείο στον οριζόντιο άξονα, εμφανίζεται μια κίτρινη 

γραμμή συνημμένη στον κέρσορα του ποντικιού, μετακινούμε το ποντίκι 

μέχρι η γραμμή αυτή να συμπίπτει με τον οριζόντιο άξονα, ακολουθούμε την 

ίδια διαδικασία για τον κάθετο άξονα. 

• Πατάμε το κουμπί ' · για να δημιουργήσουμε μια καμπύλη, κάνουμε κλικ 
στο τρίτο τεταρτημόριο και μετακινούμε το ποντίκι προς τα δεξιά, στο 
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τέταρτο τεταρτημόριο, κάποια σύμβολα μας δείχνουν αν είναι στην ίδια 

ευθεία, κάνουμε κλικ χωρίς να μας ενδιαφέρουν οι διαστάσεις. (οι διαστάσεις 

αλλάζουν αφού έχει ολοκληρωθεί η σχεδίαση της γραμμής) 

• Τώρα πατάμε το κουμπί " για να σχεδιάσουμε δύο καθέτους, η καθεμία από 
αυτές θα ξεκινάνε από το τέλος της καμπύλης και θα καταλήγουν στον 

οριζόντιο άξονα. Για να σταματήσουμε τη σχεδίαση γραμμών κάνουμε κλικ 

με τη ροδέλα του ποντικιού, ή εναλλακτικά πατάμε το κουμπί ~. Το 

αποτέλεσμα φαίνεται παρακάτω: 

• Κάνουμε κλικ στο κουμπί ~ , 

• Επιλέγουμε όλες τις γραμμές Edit > Select > All 

• Κάνουμε κλικ στο Edit > Miπor από την κεντρική εργαλειοθήκη 

• Επιλέγουμε την οριζόντια κεντρική ευθεία και το αποτέλεσμα έχει ως 

εξής: 
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Τροποποίηση των διαστάσεων 

Αποθήκευση 

• Κάνουμε κλικ στο Edit > Select > all 

• Κάνουμε κλικ στο κουμπί 7 (Modify Dimensions) 

• Βάζουμε τις εξής διαστάσεις : τόξο ακτίνας 42,25 , ύψος 21 και 
πλάτος 33 

• File > Saνe a Copy 

• Πληκτρολογούμε το όνομα lens και 

• Πατάμε ΟΚ 

• Κάνουμε κλικ στο κουμπί ~ 
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6.1.1.2 Εφαρμογή του Extrude 1 

• Insert > Extrude και πληκτρολογούμε στο κουτί διάστασης 
βάθος 0,50 

• Πατάμε το κουμπί ~ για να ολοκληρώσουμε. 

6.1.1.3 Εφαρμογή του Round 1 

• Πατάμε το κουμπί (Round Tool) 

! 
1 

) 

• Επιλέγουμε τις τέσσερις γωνίες κρατώντας πατημένο το πλήκτρο Ctrl. 

• Πληκτρολογούμε στο κουτί διάστασης την τιμή 2 και 

• Πατάμε 0 για να ολοκληρωθεί. 

Το αποτέλεσμα φαίνεται παρακάτω: 
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Προσθήκη χρώματος στο εξάρτημα 

• Κάνουμε κλικ στο View > Color and Appearance 

Αποθήκευση και έξοδος 

• File > Save 

• File > Close Window 

• File > Erase > Not Displayed > ΟΚ 
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6.2 ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΤΟΥ EARPIECE.PRT 

Για να ξεκινήσουμε πατάμε File > New. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου νέου 
εξαρτήματος, επιλέγουμε Part στο type και Solid στο sub-type, «βαφτίζουμε» ως 
earpiece το εξάρτημα και πατάμε ΟΚ 

6.2.1 Δημιουργία των Sketch 1, Extrude 1 και Chamfer 1 

6.2.1.1 Σχεδίαση του Sketch 1 

• Πατάμε Insert > Model Datum > Sketch ... ή εναλλακτικά κάνουμε κλικ στο 
κουμπί "' ( Sketch Tool). 

• Επιλέξτε το FRONT Datum Plane ως επίπεδο σχεδίασης και 

• Για προσανατολισμό επιλέξτε το RIGHT Datum Plane και Orientation Right. 

• Πατάμε Sketch και ανοίγει ο Sketcher. 
• Πατάμε το κουμπί Ο (Create Circle) για να σχεδιάσουμε έναν κύκλο, 

κάνουμε κλικ στο κέντρο των αξόνων και σέρνουμε με το ποντίκι για να 

δημιουργηθεί ο κύκλος. 

• Πληκτρολογούμε την διάμετρο του κύκλου 7,75. 

• Πατάμε το κουμπί .,, για να ολοκληρώσουμε τη σχεδίαση . 
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6.2.1.2 Εφαρμογή του Extrude 1 

• Πατάμε το κουμπί •' (Extrude Tool) ή εναλλακτικά Insert > Extrude 

• Πληκτρολογούμε το βάθος στο κουτί διάστασης 1,50. 

• Πατάμε το κουμπί ~ για να ολοκληρώσουμε την εξώθηση. 

Το αποτέλεσμα φαίνεται παρακάτω: 

6.2.1.3 Εφαρμογή του Chamfer 1 

• Πατάμε το κουμπί \ (Chamfer Tool) 

• Επιλέγουμε κρατώντας πατημένο το Ctrl τις γωνίες που 

θέλουμε να κοπούν όπως φαίνεται παρακάτω: 

• Πληκτρολογούμε στο κουτί διάστασης 0,25 και 

• Πατάμε 0 . 
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Το εξάρτημα πρέπει να φαίνεται όπως παρακάτω: 

6.2.2 Δημιουργία των Hole 1 και Pattern 1 

6.2.2.1 Δημιουργία του Hole 1 

• Πατάμε Insert > Hole ή ~ (Hole Tool) 

• Πατάμε την μπροστινή επιφάνεια του ακουστικού 

• Πληκτρολογούμε τις διαστάσεις: βάθος 1,25 και διάμετρο 0,75 

• Κάνουμε κλικ στο Placement και επιλέγουμε Radial στο Type. 

1'1ocemen! 
Suιf-Fδ(EXTRUDE_ 1) 

and ιιn angula.r dιmens.ιon. 
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• Εδώ θα χρειαστούν δυο αναφορές (References) η μία ως προς 
τους άξονες και η άλλη ως προς το Top Datum Plane 

+ Για να τοποθετήσουμε την πρώτη αναφορά θα 

πρέπει να σύρουμε μέχρι τον άξονα (Extrusion's 
Axis) 

+ Για να τοποθετήσουμε την δεύτερη αναφορά 

(Reference) σέρνουμε μέχρι το Top Datum Plane. 

• Αφού τοποθετηθούν και οι δυο αναφορές, πληκτρολογούμε 2,50 
για την απόσταση από τους άξονες και 0° την γωνία. 

• Πατάμε 0 για να ολοκληρώσουμε την τρύπα. 

6.2.2.2 Εφαρμογή του Pattern 1 

• Στο δέντρο χαρακτηριστικών κάνουμε δεξί κλικ στο Hole 1 και 
επιλέγουμε Pattern ... 

• Κάνουμε κλικ στο Dimensions 

• Κάνουμε κλικ στις 0° πάνω στο εξάρτημα. 

• Στο increment πληκτρολογούμε 60° όπως φαίνεται στην παρακάτω 
εικόνα. 

CΙα here tc add iem 

• Πληκτρολογούμε πόσες φορές θέλουμε να γίνει η αύξηση, 

πατάμε 6 και μετά Enter. 

1 
@ ~- -
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• Πατάμε 0 για την ολοκλήρωση του. Το αποτέλεσμα φαίνεται 

παρακάτω: 
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6.3 ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΤΟΥ MICROPHONE.PRT 

Για να ξεκινήσουμε πατάμε File > New. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου νέου 

εξαρτήματος, επιλέγουμε Part στο type και Solid στο sub-type, «βαφτίζουμε» ως 

earpiece το εξάρτημα και πατάμε ΟΚ 

6.3.1 Δημιουργία των Sketch 1, Extrude 1 

6.3.1.1 Σχεδίαση του Sketch 1 

• Πατάμε Insert > Model Datum > Sketch ... ή εναλλακτικά κάνουμε κλικ στο 
κουμπί "" ( Sketch Tool). 

• Επιλέξτε το FRONT Datum Plane ως επίπεδο σχεδίασης και 

• Για προσανατολισμό επιλέξτε το RIGHT Datum Plane και Orientation Right. 

• Πατάμε Sketch και ανοίγει ο Sketcher. 

• Επιλέγουμε το κουμπί ο (Create Rectangle) ή εναλλακτικά Sketch > 
Rectangle. 

• Βάζουμε τις κατάλληλες διαστάσεις, ύψος 7,5 και πλάτος 10 όπως φαίνεται 

στη παρακάτω εικόνα: 
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• Πατάμε το κουμπί ~ για να ολοκληρώσουμε τη σχεδίαση. 

6.3.1.2 Εφαρμογή του Extrude 1 

• Πατάμε το κουμπί ιιι--, (Extrude Tool) ή εναλλακτικά Insert > Extrude 

• Πληκτρολογούμε το βάθος στο κουτί διάστασης 3.75. 

• Πατάμε το κουμπί 0 για να ολοκληρώσουμε την εξώθηση. 

Το αποτέλεσμα φαίνεται παρακάτω: 

6.3.2 Δημιουργία των Sketch 2, Extrude 2 

6.3.2.1 Σχεδίαση του Sketch 2 

• Πατάμε Insert > Model Datum > Sketch ... ή εναλλακτικά κάνουμε κλικ στο 
κουμπί "'" ( Sketch Tool). 

• Επιλέξτε την μπροστινή επιφάνεια του εξαρτήματος ως επίπεδο σχεδίασης και 

• Για προσανατολισμό επιλέξτε το RIGHT Datum Plane και Orientation Right. 

• Πατάμε Sketch και ανοίγει ο Sketcher. 

• Επιλέγουμε το κουμπί ο (Create Rectangle) ή εναλλακτικά Sketch > 

Rectangle. 

• Βάζουμε τις κατάλληλες διαστάσεις όπως φαίνεται παρακάτω: 
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• Πατάμε το κουμπί "' για να ολοκληρώσουμε τη σχεδίαση. 

6.3.2.2 Εφαρμογή του Extrude 2 

• Πατάμε το κουμπί •' (Extrude Tool) ή εναλλακτικά Insert > Extrude 

• Στις επιλογές του Extrude πατάμε το Remove mateήal Δ , εδώ ίσως χρειαστεί να 

αλλάξουμε τη φορά της εξώθησης. 

• Πληκτρολογούμε το βάθος στο κουτί διάστασης 0,75. 

• Πατάμε το κουμπί ~ για να ολοκληρώσουμε την εξώθηση. 

Το αποτέλεσμα φαίνεται παρακάτω: 
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6.3.3 Δημιουργία των Sketch 3, Extrude 3 

6.3.3.1 Σχεδίαση του Sketch 3 

! 
1 

• Πατάμε Insert > Model Datum > Sketch ... ή εναλλακτικά κάνουμε κλικ στο 
κουμπί """ ( Sketch Tool). 

• Επιλέξτε την κομμένη επιφάνεια του εξαρτήματος ως επίπεδο σχεδίασης και 

Ι 
1 
1 

• Για προσανατολισμό επιλέξτε το RIGHT Datum Plane και Orientation Right. 

• Πατάμε Sketch και ανοίγει ο Sketcher. 

• Σχεδιάζουμε μια διαγώνιο γραμμή όπως φαίνεται παρακάτω 
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• Κάνουμε κλικ στο κουμπί -;-i (Create Points). 

• Μετακινούμε τον κέρσορα του ποντικιού πάνω στην ευθεία που μόλις 

σχεδιάσαμε μέχρι να βρούμε το μέσον της ευθείας( ένα Μ θα εμφανιστεί). 

Κάνουμε κλικ. 

• Στο σημείο που μόλις δημιουργήσαμε σχεδιάζουμε μια οριζόντια Centerline 
και μια κάθετη. Όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα: 

• Δημιουργούμε την διατομή της παρακάτω εικόνας 

• Πατάμε το κουμπί ν για να ολοκληρώσουμε τη σχεδίαση. 

6.3.3.2 Εφαρμογή του Extrude 3 

• Πατάμε το κουμπί :-, (Extrude Tool) ή εναλλακτικά Insert > Extrude 
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• Στις επιλογές του Extrude πατάμε το Remove mateήal L: , εδώ ίσως χρειαστεί να 

αλλάξουμε τη φορά της εξώθησης. 

ο 1 
' _, 

• Πληκτρολογούμε το βάθος στο κουτί διάστασης 0,75. 

• Πατάμε το κουμπί 0 για να ολοκληρώσουμε την εξώθηση. 

Το αποτέλεσμα φαίνεται παρακάτω: 
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6.4 ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΤΟΥ PC_BOARD.PRT 

Για να ξεκινήσουμε πατάμε File > New. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου νέου 
εξαρτήματος, επιλέγουμε Part στο type και Solid στο sub-type, «βαφτίζουμε» ως 
pc _ board το εξάρτημα και πατάμε ΟΚ 

6.4.1 Δημιουργία των Sketch 1, Extrude 1, Chamfer 1 και Round 
1 

6.4.1.1 Σχεδίαση του Sketch 1 

• Πατάμε Insert > Model Datum > Sketch ... ή εναλλακτικά κάνουμε κλικ στο 
κουμπί Α. ( Sketch Tool). 

• Επιλέξτε το FRONT Datum Plane ως επίπεδο σχεδίασης και 

• Για προσανατολισμό επιλέξτε το RIGHT Datum Plane και Orientation Right. 

• Πατάμε Sketch και ανοίγει ο Sketcher. 

• Επιλέγουμε το κουμπί ο (Create Rectangle) ή εναλλακτικά Sketch > 
Rectangle. 

• Βάζουμε τις κατάλληλες διαστάσεις, ύψος 112.50 και πλάτος 37.5 όπως 
φαίνεται στην παρακάτω εικόνα: 
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• Πατάμε το κουμπί v για να ολοκληρώσουμε τη σχεδίαση. 

6.4.1.2 Εφαρμογή του Extrude 1 

• Πατάμε το κουμπί •' (Extrude Tool) ή εναλλακτικά Insert > Extrude 

• Πληκτρολογούμε το βάθος στο κουτί διάστασης 3.75. 

• Πατάμε το κουμπί 0 για να ολοκληρώσουμε την εξώθηση. 
Το αποτέλεσμα φαίνεται παρακάτω: 
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6.4.1.3 Εφαρμογή του Chamfer 1 

• Πατάμε το κουμπί (Chamfer Tool) 

• Επιλέγουμε κρατώντας πατημένο το Ctrl τις γωνίες που 

θέλουμε να κοπούν όπως φαίνεται παρακάτω: 

ιο 
Γ - .., 

• Επιλέγουμε 45 χ D 

• Πληκτρολογούμε στο κουτί διάστασης 3 .50 και 

• Πατάμε 0 . 

• 
6.4.1.4 Εφαρμογή του Round 1 

• Πατάμε το κουμπί (Round Tool) 

• Επιλέγουμε τις γωνίες κρατώντας πατημένο το πλήκτρο Ctrl, 
απέναντι από τις γωνίες που κάναμε Chamfer. 

• Κάνουμε κλικ στο Sets και επιλέγουμε Full Round 
1 

Fυlround J 

R.1""""'"5 
Edge:f>(EXTRUDE_1) 
EdgeJ'6(EXTRUDE_1J 

'\~ Τ"'""'°"" ?;eces 0ρι.οns Prooert~• 

ffiJ 

1 : 

1 ! 
1 

• Πατάμε 0 για να ολοκληρωθεί. 

6.4.2 Δημιουργία των Hole 1, Hole 2 και Mirror 1 

6.4.2.1 Δημιουργία του Hole 1 

• Πατάμε Insert > Hole ή -~- (Hole Tool) 

• Πατάμε την μπροστινή επιφάνεια της πλακέτας 
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• 
• Εδώ θα χρειαστούν δυο αναφορές (References) η μία ως προς 

το Right Datum Plane και η άλλη ως προς το Top Datum Plane. 

+ Για να τοποθετήσουμε την πρώτη αναφορά θα 

πρέπει να σύρουμε μέχρι το Right Datum Plane 

+ Για να τοποθετήσουμε την δεύτερη αναφορά 

(Reference) σέρνουμε μέχρι το Top Datum Plane. 

• Αφού τοποθετηθούν και οι δυο αναφορές, πληκτρολογούμε 3,75 
για την απόσταση από το Top Datum Plane και 12.50 για την 
απόσταση από το Right Datum Plane. 

• Επιλέγουμε το Through All κουμπί (i] 

• Πατάμε 0 για να ολοκληρώσουμε την τρύπα. 

6.4.2.2 Δημιουργία του Hole 2 

Πατάμε Insert > Hole ή ι..' (Hole Tool) 

• Πατάμε την μπροστινή επιφάνεια της πλακέτας 

• 
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• Εδώ θα χρειαστούν δυο αναφορές (References) η μία ως προς 
το Right Datum Plane και η άλλη ως προς το Top Datum Plane. 

+ Για να τοποθετήσουμε την πρώτη αναφορά θα 

πρέπει να σύρουμε μέχρι το Right Datum Plane 

+ Για να τοποθετήσουμε την δεύτερη αναφορά 

(Reference) σέρνουμε μέχρι το Top Datum Plane. 

• Αφού τοποθετηθούν και οι δυο αναφορές, πληκτρολογούμε 103,75 
για την απόσταση από το Top Datum Plane και 1 Ο για την 

απόσταση από το Right Datum Plane. 

• Επιλέγουμε το Through All κουμπί ίΠJ. 

• Πατάμε 0 για να ολοκληρώσουμε την τρύπα. 

6.4.2.3 Εφαρμογή του Mirror 1 

• Επιλέξτε με αριστερό κλικ το Hole 1 και κρατώντας πατημένο το Ctrl 
επιλέξτε και το Hole 2 από το model tree. 

• Επιλέξτε από την καρτέλα Edit > Mirror ή εναλλακτικά πατήστε το κουμπί 
_,,~ (Mirror Tool). 

• Επιλέξτε το επίπεδο ως προς το οποίο θα αντικατοπτριστεί . Επιλέξτε το 
Right Datum Plane και 

• Πατήστε το κουμπί για να ολοκληρωθεί το Miπor 1. 

6.4.3 Δημιουργία του Sketch 2 

6.4.3.1 Σχεδίαση του Sketch 2 

• Πατάμε Insert > Model Datum > Sketch ... ή εναλλακτικά κάνουμε κλικ στο 
κουμπί """ ( Sketch Tool). 

• Επιλέξτε την μπροστινή επιφάνεια της πλακέτας ως επίπεδο σχεδίασης και 

• Για προσανατολισμό επιλέξτε το RIGHT Datum Plane και Orίentatίon Rίght. 

• Πατάμε Sketch και ανοίγει ο Sketcher. 

• Από την κεντρική γραμμή εργαλειων πατάμε Sketch > References .. , επιλέγουμε 

τις άκρες της πλακέτας 

• Επιλέγουμε το κουμπί ο (Create Rectangle) ή εναλλακτικά Sketch > 

Rectangle. 
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• Βάζουμε τις διαστάσεις όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα: 

• Πατάμε το κουμπί ν για να ολοκληρώσουμε τη σχεδίαση. 

• Στο model tree κάνουμε δεξί κλικ στο Sketch 2 > Edit Definition 

• Sketch > Sketch Setup ... 

• Properties 

• Τικάρουμε το Χ hatch 

• Επιλέγουμε Spacing 1 Ο και 

• Πατάμε το κουμπί ν 

Το αποτέλεσμα φαίνεται παρακάτω: 

• Κάντε Save. 
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6.5 ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΤΟΥ ANTENNA.PRT 

Για να ξεκινήσουμε πατάμε File > New. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου νέου 
εξαρτήματος, επιλέγουμε Part στο type και Solid στο sub-type, «βαφτίζουμε» ως 

antenna το εξάρτημα και πατάμε ΟΚ 

6.5.1 Δημιουργία των Sketch 1, Revolve 1 και Round 1 

6.5.1.1 Σχεδίαση του Sketch 1 

• Πατάμε Insert > Model Datum > Sketch ... ή εναλλακτικά κάνουμε κλικ στο 
κουμπί ""' ( Sketch Tool). 

• Επιλέξτε το FRONT Datum Plane ως επίπεδο σχεδίασης και 

• Για προσανατολισμό επιλέξτε το RIGHT Datum Plane και Orientation Right. 

• Πατάμε Sketch και ανοίγει ο Sketcher. 

• Σχεδιάζουμε την παρακάτω διατομή με τις συγκεκριμένες διαστάσεις 

• Πατάμε το κουμπί ν για να ολοκληρώσουμε τη σχεδίαση. 
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6.5.1.2 Εφαρμογή του Revolve 1 

• Πατάμε το κουμπί - !~ (Reνolνe Tool) ή εναλλακτικά Insert>Reνolνe και κάνουμε 
reνolνe για 360°. 

• Πατάμε το κουμπί "" για την ολοκλήρωση της περιστροφής (reνolνe) 
Το αποτέλεσμα φαίνεται παρακάτω 

6.5.1.3 Εφαρμογή του Round 1 

• Πατάμε Insert > Round ή εναλλακτικά πατάμε το κουμπί ( Round Tool). 

• Επιλέγουμε τις ακμές που θέλουμε να στρογγυλεύσουμε όπως φαίνεται στην 

εικόνα: 

• Πληκτρολογούμε ακτίνα ίση με 0,50 

• Πατάμε το κουμπί "" 
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Το αποτέλεσμα φαίνεται παρακάτω: 

6.5.2 Δημιουργία των Sketch 2 και Revolve 2 

6.5.2.1 Σχεδίαση του Sketch 2 

• Πατάμε Insert > Model Datum > Sketch ... ή εναλλακτικά κάνουμε κλικ στο 
κουμπί ""' ( Sketch Tool). 

• Επιλέξτε το FRONT Datum Plane ως επίπεδο σχεδίασης και 

• Για προσανατολισμό επιλέξτε το RIGHT Datum Plane και Orientation Right. 

• Πατάμε Sketch και ανοίγει ο Sketcher. 

• Τοποθετούμε μια Centerline στον κάθετο άξονα 

• Από την κεντρική γραμμή εργαλείων πατάμε Sketch > References και 
επιλέγουμε την δεξιά ακμή 

• Σχεδιάζουμε την παρακάτω διατομή 

• Πατάμε το κουμπί "' για να ολοκληρώσουμε τη σχεδίαση. 
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6.5.2.2 Εφαρμογή του Revolve 2 

• Πατάμε το κουμπί ·~ (Reνolνe Tool) ή εναλλακτικά Insert>Reνolνe 
• Πατάμε το Remoνe mateήal Δ 

• Πατάμε το κουμπί "" για την ολοκλήρωση της περιστροφής (reνolνe) 

Το αποτέλεσμα φαίνεται παρακάτω: 

\ 
\ 
\ 

\ 

\ 
1 

\ 

6.5.3 Δημιουργία των Sketch 3 και Extrude 1 

6.5.3.1 Σχεδίαση του Sketch 3 

• Πατάμε Insert > Model Datum > Sketch ... ή εναλλακτικά κάνουμε κλικ στο 
κουμπί ""' ( Sketch Tool). 

• Επιλέξτε την κάτω επιφάνεια της κεραίας 

• Σχεδιάζουμε τον κύκλο όπως φαίνεται στην εικόνα 

• Πατάμε το κουμπί ν για να ολοκληρώσουμε τη σχεδίαση. 
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6.5.3.2 Εφαρμογή του Extrude 1 

• Insert > Extrude ή πατήστε το κουμπί :-i (Extrude Tool). 

• Δίνουμε την τιμή 75 και προσοχή η φορά να είναι μακριά από το υλικό. 

• Πατάμε το κουμπί .;- για την ολοκλήρωση της εξώθησης (Extrude) 

Το αποτέλεσμα φαίνεται παρακάτω: 
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6.6 ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΤΟΥ KEYPAD.PRT 

Για να ξεκινήσουμε πατάμε File > New. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου νέου 
εξαρτήματος, επιλέγουμε Part στο type και Solid στο sub-type, «βαφτίζουμε» ως 
keypad το εξάρτημα και πατάμε ΟΚ 

6.6.1 Δημιουργία των Sketch 1, Extrude 1 και Round 1 

6.6.1.1 Σχεδίαση του Sketch 1 

• Πατάμε Insert > Model Datum > Sketch ... ή εναλλακτικά κάνουμε κλικ στο 
κουμπί ""' ( Sketch Tool). 

• Επιλέξτε το FRONT Datum Plane ως επίπεδο σχεδίασης και 

• Για προσανατολισμό επιλέξτε το RIGHT Datum Plane και Orίentation Rίght. 

• Πατάμε Sketch και ανοίγει ο Sketcher. 

• Τοποθετούμε μια Centerline εφαπτόμενη στον κάθετο άξονα 

• Επιλέγουμε το κουμπί ο (Create Rectangle) ή εναλλακτικά Sketch > 

Rectangle 

• Βάζουμε τις κατάλληλες διαστάσεις, ύψος 112.50 και πλάτος 37.5 όπως 
φαίνεται στην παρακάτω εικόνα: 

108 



• Πατάμε το κουμπί ν για να ολοκληρώσουμε τη σχεδίαση. 

6.6.1.2 Εφαρμογή του Extrude 1 

• Πατάμε το κουμπί •' (Extrude Tool) ή εναλλακτικά Insert > Extrude 

• Πληκτρολογούμε το βάθος στο κουτί διάστασης 0.75. 

• Πατάμε το κουμπί 0 για να ολοκληρώσουμε την εξώθηση. 

6.6.1.3 Εφαρμογή του Round 1 

• Πατάμε Insert > Round ή εναλλακτικά πατάμε το κουμπί ., ( Round Tool). 

• Επιλέγουμε τις τέσσερις ακμές κρατώντας πατημένο το Ctrl. 

• Δίνουμε ακτίνα 1.50 

• Πατάμε το κουμπί 0 . 
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6.6.2 Δημιουργία των Sketch 2, Extrude 2, Pattern 1 και Round 2 

6.6.2.1 Σχεδίαση του Sketch 2 

• Πατάμε Insert > Model Datum > Sketch ... ή εναλλακτικά κάνουμε κλικ στο 
κουμπί ""' ( Sketch Tool). 

• Επιλέξτε την μπροστινή επιφάνεια ως επίπεδο σχεδίασης και 

• Για προσανατολισμό επιλέξτε το RIGHT Datum Plane και Orientation Right. 

• Πατάμε Sketch και ανοίγει ο Sketcher. 

• Τοποθετούμε μια Centerline εφαπτόμενη στον κάθετο άξονα 

• Επιλέγουμε το κουμπί 0 (Create a Full Eclipse). 

• Σχεδιάζουμε την παρακάτω διατομή: 

• Πατάμε το κουμπί ν για να ολοκληρώσουμε τη σχεδίαση. 

6.6.2.2 Εφαρμογή του Extrude 2 

• Πατάμε το κουμπί •,, (Extrude Tool) ή εναλλακτικά Insert > Extrude 

• Πληκτρολογούμε το βάθος στο κουτί διάστασης 5,50. 

• Πατάμε το κουμπί 0 για να ολοκληρώσουμε την εξώθηση. 
Το αποτέλεσμα φαίνεται παρακάτω: 
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6.6.2.3 Εφαρμογή του Pattern 1 

• Επιλέξτε το Extrude 2 στο model tree. 

• Επιλέξτε από την καρτέλα Edit > Pattern ... ή εναλλακτικά πατήστε το 
κουμπί ::J ( Pattern Tool) ή εναλλακτικά δεξί κλικ > Pattem ... 

• Εμφανίζεται στο επάνω μέρος του Message Board το παράθυρο καθορισμού 

του Pattem. 

• Πατάμε το κουμπί Dimensions 

• Στο Direction 1 επιλέγουμε την απόσταση 11.00 και στο increment βάζουμε 
την τιμή -11 και αριθμό σημείων 3 μαζί με το υπάρχων. 

• Στο Direction 2 επιλέγουμε την απόσταση 4,6875 και στο increment βάζουμε 

την τιμή 8,75 και αριθμό σημείων 4 μαζί με το υπάρχων. 

1 °"""""' • 1 
1 ) 2 ' 1 ι:~) 

• Πατάμε το κουμπί 0 

Το αποτέλεσμα φαίνεται παρακάτω: 
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6.6.2.4 Εφαρμογή του Round 2 

• Πατάμε Insert > Round ή εναλλακτικά πατάμε το κουμπί ( Round Tool). 

• Κρατώντας το πλήκτρο Ctrl επιλέγουμε τις ακμές όπως φαίνεται παρακάτω: 

• Πληκτρολογούμε την τιμή 0,75 και 

• Πατάμε το κουμπί 0 
Το αποτέλεσμα έχει ως εξής: 

6.6.3 Δημιουργία των Sketch 3, Extrude 3, Round 3, Round 4 και 
Mirror 1 

6.6.3.1 Σχεδίαση του Sketch 3 

• Πατάμε το κουμπί l'v. (Sketch Tool) ή εναλλακτικά Insert > Model Datunι > 

Sketch . . . 

• Επιλέξτε την μπροστινή επιφάνεια ως επίπεδο σχεδίασης και 

• Για προσανατολισμό επιλέξτε το RIGHT Datum Plane και Orientation Right. 

• Πατάμε Sketch 

• Τοποθετούμε μια Centerline εφαπτόμενη στον κάθετο άξονα 

• Στον Sketcher πατάμε το κουμπί @ / για να έχουμε απεικόνιση σύρματος. 
• Από την κεντρική γραμμή εργαλείων πατάμε Sketch > References . .. 
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• Επιλέγουμε σαν References τους μεσαίους κύκλους της δεξιάς στήλης. (Παρακάτω 
εικόνα) 

• Τοποθετούμε μια Centerline εφαπτόμενη στους κύκλους όπως φαίνεται 

παρακάτω: 

• Σχεδιάζουμε την παρακάτω διατομή: 

• Πατάμε το κουμπί ν για να ολοκληρώσουμε τη σχεδίαση. 
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6.6.3.2 Εφαρμογή του Extrude 3 

• Πατάμε το κουμπί '3' (Extrude Tool) ή εναλλακτικά Insert > Extrude 

• Πληκτρολογούμε το βάθος στο κουτί διάστασης 5,50. 

• Πατάμε το κουμπί 0 για να ολοκληρώσουμε την εξώθηση. 
Το αποτέλεσμα φαίνεται παρακάτω: 

6.6.3.3 Εφαρμογή του Round 3 

• Πατάμε Insert > Round ή εναλλακτικά πατάμε το κουμπί ( Round Tool). 

• Κρατώντας το πλήκτρο Ctrl επιλέγουμε τις ακμές όπως φαίνεται παρακάτω: 

• Δίνουμε την τιμη 2,75 

• Πατάμε το κουμπί ~ 
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6.6.3.4 Εφαρμογή του Round 4 

• Πατάμε Insert > Round ή εναλλακτικά πατάμε το κουμπί ( Round Tool). 
• Κρατώντας το πλήκτρο Ctrl επιλέγουμε τις ακμές όπως φαίνεται παρακάτω : 

-

• Δίνουμε την τιμή 1 

• Πατάμε το κουμπί 0 

6.6.3.5 Εφαρμογή του Mirror 1 

• Επιλέξτε με αριστερό κλικ κρατώντας πατημένο το πλήκτρο Ctrl το Extrude 3, το 
Round 3 και Round 4 από το model tree. 

• Επιλέξτε από την καρτέλα Edit > Mirror ή εναλλακτικά πατήστε το κουμπί JIL 

(Mirror Tool). 
• Επιλέξτε το επίπεδο ως προς το οποίο θα αντικατοπτριστεί . Επιλέξτε το Right 

Datum Plane και 
• Πατήστε το κουμπί 0 για να ολοκληρωθεί το Miπor 1. 

Το αποτέλεσμα φαίνεται παρακάτω: 

---
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6. 7 ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΤΟΥ BACK_COVER.PRT 

Για να ξεκινήσουμε πατάμε File > New. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου νέου 
εξαρτήματος, επιλέγουμε Part στο type και Solid στο sub-type, «βαφτίζουμε» ως 

back_cover το εξάρτημα και πατάμε ΟΚ 

6.7.1 Δημιουργία των Sketch 1 και Extrude 1 

6.7.1.1 Σχεδίαση του Sketch 1 

• Πατάμε Insert > Model Datum > Sketch ... ή εναλλακnκά κάνουμε κλικ στο 
κουμπί ,..,.._ ( Sketch Tool). 

• Επιλέξτε το FRONT Datum Plane ως επίπεδο σχεδίασης και 

• Για προσανατολισμό επιλέξτε το RIGHT Datum Plane και Orientation Right. 

• Πατάμε Sketch και ανοίγει ο Sketcher. 

• Τοποθετούμε μια Centerline εφαπτόμενη στον κάθετο άξονα 

• Σχεδιάζουμε την παρακάτω διατομή: 

• Πατάμε το κουμπί -;- για να ολοκληρώσουμε τη σχεδίαση. 
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6. 7.1.2 Εφαρμογή του Extrude 1 

• Πατάμε το κουμπί :a' (Extrude Tool) ή εναλλακτικά Insert > Extrude 

• Πληκτρολογούμε το βάθος στο κουτί διάστασης 12,50. 

• Πατάμε το κουμπί 0 για να ολοκληρώσουμε την εξώθηση. 

6.7.2 Δημιουργία των Sketch 2, Extrude 2, Round 1 και Round 2 

6.7.2.1 Σχεδίαση του Sketch 2 

• Πατάμε Insert > Model Datum > Sketch ... ή εναλλακτικά κάνουμε κλικ: στο 
κουμπί "" ( Sketch Tool). 

• Επιλέξτε το Right Datum Plane ως επίπεδο σχεδίασης και 

• Για προσανατολισμό επιλέξτε το Top Datum Plane και Orientation Top. 

• Πατάμε Sketch και ανοίγει ο Sketcher. 

• Αν το υλικό δεν εμφανίζεται στο πάνω δεξί τεταρτημόριο πατάμε Sketch > 

Sketch Setup ... και στο παράθυρο που εμφανίζεται πατάμε Flip. 
::ι ~tch 

lP.i~~~.1 ·~---· ~----~ 
Sketch Plane 

Plane RIGHH1 \Ό Τ 1 Use Ρreν;οι.ιs j 

Sketch Onen!atιon 

Sketch view directio~ 
R'Oference TOP :F~PLANE) 
Oιientation 1 Τορ ~ 1 

• Πατάμε Sketch > References ... και επιλέγουμε την πάνω και δεξιά άκρη . 

• Σχεδιάζουμε την παρακάτω διατομή: 
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• Πατάμε το κουμπί ν για να ολοκληρώσουμε τη σχεδίαση. 

6.7.2.2 Εφαρμογή του Extrude 2 

• Πατάμε το κουμπί , (Extrude Tool) ή εναλλακτικά Insert > Extrude 

• Στις επιλογές του Extrude πατάμε το Remove mateήal Δ , αλλάζουμε τη φορά αν 

χρειάζεται με το κουμπί /. . 

• Πατάμε Options και επιλέγουμε και τις δύο πλευρές Through All 

IJeplh 

Sido1~~: 

Side2 rte~~ 

.. , -. l0pocns) Propert>es 

[JJ ...:1 [Π1. ;/. (QJ ι:::: /. 

• Πατάμε το κουμπί 0 για να ολοκληρώσουμε την εξώθηση. 
Το αποτέλεσμα φαίνεται παρακάτω: 
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6.7.2.3 Εφαρμογή του Round 1 

• Πατάμε Insert > Round ή εναλλακτικά πατάμε το κουμπί ( Round Tool). 

• Επιλέγουμε τις δύο ακμές όπως φαίνεται στην εικόνα 

• Δίνουμε την τιμή 18,75 

α 

> 

• Πατάμε Sets > New Set και επιλέγουμε τις ακμές όπως φαίνεται παρακάτω: 

• Δίνουμε την τιμή 12,50 και 

• Πατάμε το κουμπί 0 . 
Το αποτέλεσμα πρέπει να φαίνεται όπως στην εικόνα 

6.7.2.4 Εφαρμογή του Round 2 

• Πατάμε Insert > Round ή εναλλακτικά πατάμε το κουμπί ( Round Tool). 

• Επιλέγουμε την ακμή όπως φαίνεται στην εικόνα 
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χ 
,. . 

• Δίνουμε την τιμή 100 και 

• Πατάμε το κουμπί 0 . 

6.7.3 Δημιουργία των Draft 1, Round 3 και Shell 1 

6.7.3.1 Εφαρμογή του Draft 1 

• Πατάμε Insert > Draft ... ή εναλλακτικά πατάμε το κουμπί ~ (Draft Tool). 

• Στο παράθυρο επιλογών του Draft πατάμε References 

• Ως Draft Surface επιλέγουμε την εξής πλευρά 

• Ως Draft Hinge επιλέγουμε την εξής πλευρά 

• Δίνουμε την τιμή 1 Ο και 

• Πατάμε το κουμπί 0 . 
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6.7.3.2 Εφαρμογή του Round 3 

• Πατάμε Insert > Round ή εναλλακτικά πατάμε το κουμπί ( Round Tool). 

• Επιλέγουμε τις ακμές όπως φαίνεται στην εικόνα 

- - .~ 

• Δίνουμε την τιμή 3,75 και 

• Πατάμε το κουμπί 0 . 

6.7.3.3 Εφαρμογή του Shell 1 

• Κάνουμε κλικ στο κουμπί 00 (Shell Tool) ή εναλλακτικά Insert > Shell. 

• Επιλέγουμε την επίπεδη επιφάνεια ως Reference και δίνουμε την τιμή 0,75. 

~ 

• Πατάμε το κουμπί ~. για την ολοκλήρωση του Shell. 

6. 7 .4 Δημιουργία των DTM 1, Sketch 3 και Extrude 3 

6.7.4.1 Δημιουργία του DTM 1 

• Insert > Model Datum > Plane ... 

• Επιλέγουμε να είναι παράλληλο με το ΤΟΡ και να απέχει από αυτό 121,25 

προς τα επάνω 
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6. 7 .4.2 Σχεδίαση του Sketch 3 

• Επιλέγουμε το DTMI στο model tree (δέντρο χαρακτηριστικών) 

• Πατάμε το κουμπί ""' (Sketch Tool) ή εναλλακτικά Insert > Model Datum > 

Sketch ... 

• Επιλέγουμε Reference το Right Datum Plane και Orientation Left. 

• Σχεδιάζουμε την παρακάτω διατομή 

• Πατάμε το κουμπί ν για να ολοκληρώσουμε τη σχεδίαση. 

6.7.4.3 Εφαρμογή του Extrude 3 

• Πατάμε το κουμπί •-., (Extrude Tool) ή εναλλακτικά Insert > Extrude 

• Στο παράθυρο επιλογών του Extrude επιλέγουμε το κουμπί ~ (Το Next) 

(Ισως χρειαστεί να αλλάξουμε και τη φορά της εξώθησης) 

• Πατάμε το κουμπί ~ για την ολοκλήρωση του Extrude. 

6.7.5 Δημιουργία των Hole 1 και Round 4 

6.7.5.1 Δημιουργία του Hole 1 

• Επιλέξτε από την καρτέλα Insert > Hole ή εναλλακτικά πατήστε το κουμπί ν ( 

Hole Tool). 

• Επιλέγουμε σαν κύρια Reference τους άξονες 

• Κρατώντας πατημένο το πλήκτρο Ctrl επιλέγουμε την επιφάνεια όπως 

φαίνεται παρακάτω 
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• Δίνουμε διάμετρο 3,25 

• Επιλέγουμε το κουμπί ~ (Το Next) 

• Πατάμε το κουμπί ~ . 

6.7.5.2 Εφαρμογή του Round 4 

• Πατάμε Insert > Round ή εναλλακτικά πατάμε το κουμπί ( Round Tool). 

• Επιλέγουμε την ακμή όπως φαίνεται στην εικόνα 

• Δίνουμε την τιμή 0,75 

• Πατάμε Sets > New Set και επιλέγουμε τις ακμές όπως φαίνεται παρακάτω: 

• Δίνουμε την τιμή 0,50 και 

• Πατάμε το κουμπί 0 . 

6.7.6 Δημιουργία των DTM 2, Sketch 4 και Extrude 4 

6.7.6.1 Δημιουργία του DTM 2 

• Insert > Model Datum > Plane ... 

• Επιλέγουμε να είναι παράλληλο με το Front Datum Plane και να απέχει από 
αυτό 1,50 προς τα κάτω 
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• Πατάμε ΟΚ 

6.7.6.2 Σχεδίαση του Sketch 4 

• Επιλέγουμε το DTM2 στο model tree (δέντρο χαρακτηριστικών) 

• Πατάμε το κουμπί Α (Sketch Tool) ή εναλλακτικά Insert > Model Datum > 

Sketch .. . 

• Επιλέγουμε Reference το Top Datum Plane και Orientation Top. 

• Σχεδιάζουμε την παρακάτω διατομή 

• Πατάμε το κουμπί ν για να ολοκληρώσουμε τη σχεδίαση. 

6.7.6.3 Εφαρμογή του Extrude 4 

• Πατάμε το κουμπί ιa' (Extrude Tool) ή εναλλακτικά Insert > Extrude 

• Στις επιλογές του Extrude πατάμε το κουμπί ~ (Το Next), αλλάζουμε τη φορά αν 
χρειάζεται με το κουμπί /. . 
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• Πατάμε το κουμπί 0 για να ολοκληρώσουμε την εξώθηση. 

6.7.7 Δημιουργία των Hole 2, Hole 3, Round 5 και Mirror 1 

6.7.7.1 Δημιουργία του Hole 2 

• Επιλέξτε από την καρτέλα Insert > Hole ή εναλλακτικά πατήστε το κουμπί ι: ( 

Hole Tool). 

• Επιλέγουμε σαν κύρια Reference τους άξονες 

• Κρατώντας πατημένο το πλήκτρο Ctrl επιλέγουμε την επιφάνεια όπως 
φαίνεται παρακάτω 

• Δίνουμε τις παρακάτω τιμές όπως φαίνεται στην εικόνα 

!'-- 3 37S • -+j 

•οο • 9000 • 
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• Πατάμε το κουμπί ~ . 

6.7.7.2 Δημιουργία του Hole 3 

• Κάνουμε την ίδια διαδικασία με το Hole 2 
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6.7.7.3 Εφαρμογή του Round 5 

• Πατάμε Insert > Round ή εναλλακτικά πατάμε το κουμπί ( Round Tool). 

• Επιλέγουμε τις ακμές όπως φαίνεται στην εικόνα 

• Δίνουμε την τιμή 0,75 

• Πατάμε το κουμπί "" . 

6.7.7.4 Εφαρμογή του Mirror 1 

• Επιλέξτε με αριστερό κλικ κρατώντας πατημένο το πλήκτρο Ctrl το Extrude 4, το 
Hole 2, το Hole 3 και το Round 5 από το model tree. 

• Επιλέξτε από την καρτέλα Edit > Mirror ή εναλλακτικά πατήστε το κουμπί Jlι 

(Mirror Tool). 

• Επιλέξτε το επίπεδο ως προς το οποίο θα αντικατοπτριστεί. Επιλέξτε το Right 
Datum Plane και 

• Πατήστε το κουμπί ~ για να ολοκληρωθεί το Miπor 1. 

Το αποτέλεσμα φαίνεται παρακάτω: 

,.. -

w :,Α 1 
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6.8 ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΤΟΥ FRONT _COVER.PRT 

Για να ξεκινήσουμε πατάμε File > New. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου νέου 
εξαρτήματος, επιλέγουμε Part στο type και Solid στο sub-type, «βαφτίζουμε» ως 
front_ cover το εξάρτημα και πατάμε ΟΚ 

6.8.1 Δημιουργία των Sketch 1 και Extrude 1 

6.8.1.1 Σχεδίαση του Sketch 1 

• Πατάμε Insert > Model Datum > Sketch ... ή εναλλακτικά κάνουμε κλικ στο 
κουμπί "' ( Sketch Tool). 

• Επιλέξτε το FRONT Datum Plane ως επίπεδο σχεδίασης και 

• Για προσανατολισμό επιλέξτε το RIGHT Datum Plane και Orientation Right. 

• Πατάμε Sketch και ανοίγει ο Sketcher. 

• Τοποθετούμε μια Centerline εφαπτόμενη στον κάθετο άξονα 

• Σχεδιάζουμε την παρακάτω διατομή: 
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• Πατάμε το κουμπί ν για να ολοκληρώσουμε τη σχεδίαση. 

6.8.1.2 Εφαρμογή του Extrude 1 

• Πατάμε το κουμπί :i (Extrude Tool) ή εναλλακτικά Insert > Extrude 

• Πληκτρολογούμε το βάθος στο κουτί διάστασης 4,875. 

• Πατάμε το κουμπί 0 για να ολοκληρώσουμε την εξώθηση. 

6.8.2 Δημιουργία των DTM 1, DTM 2 και Round 1 

6.8.2.1 Δημιουργία του DTM 1 

• Insert > Model Datum > Plane .. . 

• Επιλέγουμε την επιφάνεια που φαίνεται στην εικόνα 

• Δίνουμε την τιμή Ο στο Translation. 

• Πατάμε ΟΚ. 

6.8.2.2 Δημιουργία του DTM 2 

• Insert > Model Datum > Plane ... 

• Επιλέγουμε να είναι παράλληλο με το DTM 1 και να απέχει από αυτό 50 προς 
τα κάτω 

• Πατάμε ΟΚ 
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6.8.2.3 Εφαρμογή του Round 1 

• Πατάμε Insert > Round ή εναλλακτικά πατάμε το κουμπί ( Round Tool). 

• Επιλέγουμε τις ακμές όπως φαίνεται στην εικόνα 

• Δίνουμε την τιμή 18,75 

• Πατάμε Sets > New Set και επιλέγουμε τις ακμές όπως φαίνεται παρακάτω: 

• Δίνουμε την τιμή 12,50 και 

• Πατάμε το κουμπί 0 . 
Το αποτέλεσμα φαίνεται παρακάτω: 
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6.8.3 Δημιουργία των Sketch 2 και Extrude 2 

6.8.3.1 Σχεδίαση του Sketch 2 

• Πατάμε Insert > Model Datum > Sketch ... ή εναλλακτικά κάνουμε κλικ στο 
κουμπί ""' ( Sketch Tool). 

• Επιλέξτε την μπροστινή επιφάνεια ως επίπεδο σχεδίασης και 

• Για προσανατολισμό επιλέξτε το RIGHT Datum Plane και Orientation Right. 

• Πατάμε Sketch και ανοίγει ο Sketcher. 

• Sketch > References ... και επιλέγουμε το DTM2. 

• Sketch > Edge > Use και στο παράθυρο που ανοίγει επιλέγουμε chain χωρίς να 
κλείσουμε το παράθυρο. 

• Επιλέγουμε τις γραμμές όπως φαίνεται στην εικόνα: 

• Πατάμε Accept 

• Close 

• Πατάμε το κουμπί ' (Create an Arc by picking its center and endpoints) 

• Σχεδιάζουμε την παρακάτω καμπύλη με τόξο 48,50 
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• Διαγράφουμε τις γραμμές που δεν μας χρειάζονται 

• Πατάμε το κουμπί ../ για να ολοκληρώσουμε τη σχεδίαση. 

6.8.3.2 Εφαρμογή του Extrude 2 

• Πατάμε το κουμπί •, (Extrude Tool) ή εναλλακτικά Insert > Extrude 

• Πληκτρολογούμε το βάθος στο κουτί διάστασης 3,25. 

• Πατάμε το κουμπί 0 για να ολοκληρώσουμε την εξώθηση. 
Το αποτέλεσμα φαίνεται παρακάτω: 

6.8.4 Δημιουργία των Sketch 3, Extrude 3, Draft 1, Round 2, 
Round 3, Round 4 και Shell 1 

6.8.4.1 Σχεδίαση του Sketch 3 

• Πατάμε Insert > Model Datum > Sketch ... ή εναλλακτικά κάνουμε κλικ στο 
κουμπί "' ( Sketch Tool). 

• Επιλέξτε το RIGHT Datum Plane ως επίπεδο σχεδίασης και 

• Για προσανατολισμό επιλέξτε το Top Datum Plane και Orientation Top. 
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• Πατάμε Sketch και ανοίγει ο Sketcher. 

• Sketch > References ... και επιλέγουμε την μπροστινή πλευρά και το DTMl 

• Σχεδιάζουμε μια απλή καμπύλη όπως φαίνεται παρακάτω: (προσοχή όταν 

μετακινούμε την καμπύλη να εμφανιστεί το σύμβολο Τ ) 

• Πατάμε το κουμπί ~ για να ολοκληρώσουμε τη σχεδίαση . 

6.8.4.2 Εφαρμογή του Extrude 3 

• Πατάμε το κουμπί '".., (Extrude Tool) ή εναλλακτικά Insert > Extrude 

• Στις επιλογές του Extrude πατάμε το Remove mateήal Δ , αλλάζουμε τη φορά αν 

χρειάζεται με το κουμπί /. . 

• Πατάμε Options και επιλέγουμε και τις δύο πλευρές Through All 
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• Πατάμε το κουμπί 0 για να ολοκληρώσουμε την εξώθηση. 

6.8.4.3 Εφαρμογή του Draft 1 

• Πατάμε Insert > Draft ... ή εναλλακτικά πατάμε το κουμπί i) (Draft Tool). 

• Στο παράθυρο επιλογών του Draft πατάμε References 

• Ως Draft Surface επιλέγουμε την εξής πλευρά 

s 

ο 

• Ως Draft Hinge επιλέγουμε την εξής πλευρά 

• Δίνουμε την τιμή 1 Ο και 

• Πατάμε το κουμπί 0 . 

6.8.4.4 Εφαρμογή του Round 2 

• Πατάμε Insert > Round ή εναλλακτικά πατάμε το κουμπί '\. ( Round Tool). 

• Επιλέγουμε την ακμή όπως φαίνεται στην εικόνα 
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• Δίνουμε την τιμή 6,25 

• Πατάμε το κουμπί 0 . 

6.8.4.5 Εφαρμογή του Round 3 

• Πατάμε Insert > Round ή εναλλακτικά πατάμε το κουμπί ~ ( Round Tool). 

• Επιλέγουμε την ακμή όπως φαίνεται στην εικόνα 

• Δίνουμε την τιμή 19,25 

• Πατάμε το κουμπί 0 . 

6.8.4.6 Εφαρμογή του Round 4 

• Πατάμε Insert > Round ή εναλλακτικά πατάμε το κουμπί ( Round Tool). 

• Επιλέγουμε τις ακμές όπως φαίνεται στην εικόνα 

• Δίνουμε την τιμή 3,75 

• Πατάμε το κουμπί ~ -
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Το αποτέλεσμα φαίνεται παρακάτω: 

6.8.4. 7 Εφαρμογή του Shell 1 

• Κάνουμε κλικ στο κουμπί 00 (Shell Tool) ή εναλλακτικά Insert > Shell. 

• Επιλέγουμε την επίπεδη επιφάνεια ως Reference και δίνουμε την τιμή 0,75. 

• Πατάμε το κουμπί "' για την ολοκλήρωση του Shell. 
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6.8.5 Δημιουργία των Sketch 4 και Extrude 4 

6.8.5.1 Σχεδίαση του Sketch 4 

• Πατάμε Insert > Model Datum > Sketch ... ή εναλλακτικά κάνουμε κλικ στο 
κουμπί "'" ( Sketch Tool). 

• Επιλέξτε τη μπροστινή επιφάνεια του καλύμματος ως επίπεδο σχεδίασης και 

• Για προσανατολισμό επιλέξτε το Top Datum Plane και Orientation Top. 
• Πατάμε Sketch και ανοίγει ο Sketcher. 

• Τοποθετούμε μια Centerline στον κάθετο άξονα 

• Εισάγουμε τώρα το Section που έχουμε αποθηκεύσει και υποδηλώνει το 
μέγεθος της οθόνης. Sketch > Data From File > Fίle System ... 

• Επιλέγουμε το Iens.sec και το τοποθετούμε στον Sketcher με αριστερό κλικ. 

• Εμφανίζεται το παράθυρο Scale Rotate, βάζουμε την τιμή 1. 

• Sketch > Dimension > Normal επιλέγουμε τις εξής καμπύλες: 
1 ' i 1 

ι ....._ 1_ Ι 

j ------~ 

j 

ί. • 

-," t --: - ~ 'Ι : 
1 1 

- ; 1 -

• Δίνουμε την τιμή 3,75 

• Sketch > Constrain ... > ~ (Collinear Constrain) 

• Επιλέγουμε την Centerline του Section 

• Έπειτα κάνουμε κλικ στη Centerline του καλύμματος 

• Πατάμε Close 
Το αποτέλεσμα φαίνεται στην παρακάτω εικόνα: 
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• Πατάμε το κουμπί ν για να ολοκληρώσουμε τη σχεδίαση. 

6.8.5.2 Εφαρμογή του Extrude 4 

• Πατάμε το κουμπί a.., (Extrude Tool) ή εναλλακτικά Insert > Extrude 

• Στις επιλογές του Extrude πατάμε το Remoνe mateήal Δ , αλλάζουμε τη φορά αν 

χρειάζεται με το κουμπί /. . 

• Πληκτρολογούμε την τιμή 0,50. 

• Πατάμε το κουμπί 0 . 
Το αποτέλεσμα φαίνεται στην παρακάτω εικόνα 

~~~~~~~~~~ 
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6.8.6 Δημιουργία των Sketch 5, Extrude 5 και Round 5 

6.8.6.1 Σχεδίαση του Sketch 5 

• Πατάμε Insert > Model Datum > Sketch ... ή εναλλακτικά κάνουμε κλικ στο 
κουμπί "' ( Sketch Tool). 

• Επιλέξτε τη μπροστινή επιφάνεια του καλύμματος ως επίπεδο σχεδίασης και 

• Για προσανατολισμό επιλέξτε το Top Datum Plane και Orientation Top. 
• Πατάμε Sketch και ανοίγει ο Sketcher. 

• Κάνουμε κλικ στο κουμπί ι!? 

• Στο παράθυρο που εμφανίζεται επιλέγουμε Loop 

• Επιλέγουμε την επιφάνεια 

• Πληκτρολογούμε την τιμή -0,75 

• Πατάμε Close 

• Πατάμε το κουμπί ν για να ολοκληρώσουμε τη σχεδίαση. 

6.8.6.2 Εφαρμογή του Extrude 5 

• Πατάμε το κουμπί •' (Extrude Tool) ή εναλλακτικά Insert > Extrude 

• Στις επtλογές του Extrude πατάμε το Remove mateήal Δ , αλλάζουμε τη φορά αν 

χρειάζεται με το κουμπί /. . 

• Επtλέγουμε το κουμπί i!!J (Through all) 

• Πατάμε το κουμπί 0 . 
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6.8.6.3 Εφαρμογή του Round 5 

• Πατάμε Insert > Round ή εναλλακτικά πατάμε το κουμπί ( Round Tool). 

• Επιλέγουμε τις ακμές όπως φαίνεται στην εικόνα 

• Δίνουμε την τιμή 2 

• Πατάμε το κουμπί 0 . 

6.8.7 Δημιουργία των Sketch 6 και Extrude 6 

6.8. 7 .1 Σχεδίαση του Sketch 6 

• Πατάμε Insert > Model Datum > Sketch ... ή εναλλακτικά κάνουμε κλικ στο 
κουμπί "" ( Sketch Tool). 

• Επιλέξτε τη μπροστινή επιφάνεια του καλύμματος ως επίπεδο σχεδίασης και 

• Για προσανατολισμό επιλέξτε το Top Datum Plane και Orientation Top. 
• Πατάμε Sketch και ανοίγει ο Sketcher. 

• Sketch > References ... και επιλέγουμε το πάνω μέρος του καλύμματος 

• Τοποθετούμε μια Centerline στον κάθετο άξονα και μια κάθετη σ'αυτόν και 
απόσταση από το πάνω μέρος του καλύμματος ίση με 1 Ο. 

• Στο σημείο τομής σχεδιάζουμε έναν κύκλο με διάμετρο 3. 

• Σχεδιάζουμε άλλους πέντε κύκλους όπως φαίνεται παρακάτω : 
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• Επιλέγουμε τον αρχικό κύκλο και πατάμε το πλήκτρο Delete. 

• Πατάμε το κουμπί ν για να ολοκληρώσουμε τη σχεδίαση. 

6.8.7.2 Εφαρμογή του Extrude 6 

• Πατάμε το κουμπί • :i (Extrude Tool) ή εναλλακτικά Insert > Extrude 

• Στις επιλογές του Extrude πατάμε το Remove mateήal G:ι , αλλάζουμε τη φορά αν 

χρειάζεται με το κουμπί /. . 

• Επιλέγουμε το κουμπί i!J (Through all) 

• Πατάμε το κουμπί 0 . 

00 
ο 

6.8.8 Δημιουργία των DTM 3, Sketch 7 και Extrude 7 

6.8.8.1 Δημιουργία του DTM 3 

• Insert > Model Datum > Plane . .. 

• Επιλέγουμε την επιφάνεια που φαίνεται στην εικόνα 
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• Δίνουμε την τιμή -2.50 στο Translation. 

• Πατάμε ΟΚ. 

6.8.8.2 Σχεδίαση του Sketch 7 

• Πατάμε Insert > Model Datum > Sketch ... ή εναλλακτικά κάνουμε κλικ στο 
κουμπί "" ( Sketch Tool). 

• Επιλέξτε το DTM 3 ως επίπεδο σχεδίασης και 

• Για προσανατολισμό επιλέξτε το Top Datum Plane και Orientation Bottom. 

• Πατάμε Sketch και ανοίγει ο Sketcher. 

• Πατάμε το κουμπί @ και σχεδιάζουμε έναν ομόκεντρο κύκλο με διάμετρο 
8,25 όπως φαίνεται στην εικόνα 

-
8 

888 
8 

• Πατάμε το κουμπί v- για να ολοκληρώσουμε τη σχεδίαση. 

6.8.8.3 Εφαρμογή του Extrude 7 

• Πατάμε το κουμπί 11, (Extrude Tool) ή εναλλακτικά Insert > Extrude 

• Στις επιλογές του Extrude πατάμε το κουμπί ~' αλλάζουμε τη φορά αν χρειάζεται 

με το κουμπί /. . 

• Επιλέγουμε το κουμπί c:: και πληκτρολογούμε την τιμή 1,25 

• Πατάμε το κουμπί ~ -

Το αποτέλεσμα φαίνεται παρακάτω 
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6.8.9 Δημιουργία των Sketch 8, Extrude 8 και Round 6 

6.8.9.1 Σχεδίαση του Sketch 8 

• Πατάμε Insert > Model Datum > Sketch ... ή εναλλακτικά κάνουμε κλικ στο 
κουμπί """ ( Sketch Tool). 

• Επιλέξτε την επιφάνεια που φαίνεται στην παρακάτω εικόνα ως επίπεδο 

σχεδίασης 

• Για προσανατολισμό επιλέξτε το Top Datum Plane και Orientation Bottom. 

• Πατάμε Sketch και ανοίγει ο Sketcher. 

• Πατάμε το κουμπί @ και σχεδιάζουμε έναν ομόκεντρο κύκλο με διάμετρο 
7, 7 5 όπως φαίνεται στην εικόνα 

• Πατάμε το κουμπί ν για να ολοκληρώσουμε τη σχεδίαση. 

6.8. 9.2 Εφαρμογή του Extrude 8 

• Πατάμε το κουμπί •, (Extrude Tool) ή εναλλακτικά Insert > Extrude 

• Στις επιλογές του Extrude πατάμε το Remove material Δ , αλλάζουμε τη φορά αν 

χρειάζεται με το κουμπί /. . 

• Πληκτρολογούμε το βάθος 1,25 και 

• Πατάμε το κουμπί 0 . 

6.8.9.3 Εφαρμογή του Round 6 

• Πατάμε Insert > Round ή εναλλακτικά πατάμε το κουμπί ( Round Tool). 
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• Επιλέγουμε τις ακμές όπως φαίνεται στην εικόνα 

• Δίνουμε την τιμή 0,75 

• Πατάμε το κουμπί 0 . 

6.8.10 Δημιουργία των Sketch 9 και Extrude 9 

6.8.10.1 Σχεδίαση του Sketch 9 

• Πατάμε Insert > Model Datum > Sketch ... ή εναλλακτικά κάνουμε κλικ στο 
κουμπί ""' ( Sketch Tool). 

• Επιλέξτε την μπροστινή επιφάνεια του καλύμματος 

• Σχεδιάστε την παρακάτω διατομή 

• Πατάμε το κουμπί ν για να ολοκληρώσουμε τη σχεδίαση. 
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6.8.10.2 Εφαρμογή του Extrude 9 

• Πατάμε το κουμπί "!' (Extrude Tool) ή εναλλακτικά Insert > Extrude 

• Στις επιλογές του Extrude πατάμε το Rernoνe rnateήal Δ , αλλάζουμε τη φορά αν 

χρειάζεται με το κουμπί /. . 

• Επιλέγουμε το κουμπί i!J (Through all) 

• Πατάμε το κουμπί 0 . 

6.8.11 Δημιουργία των Sketch 10 και Extrude 10 

6.8.11.1 Σχεδίαση του Sketch 10 

• Επιλέξτε το DTM 3 από το δέντρο χαρακτηριστικών 

• Πατάμε Insert > Model Datum > Sketch ... ή εναλλακτικά κάνουμε κλικ στο 
κουμπί "" ( Sketch Tool). 

• Σχεδιάστε την παρακάτω διατομή 

• Πατάμε το κουμπί ν για να ολοκληρώσουμε τη σχεδίαση. 

6.8.11.2 Εφαρμογή του Extrude 10 

• Πατάμε το κουμπί ' (Extrude Tool) ή εναλλακτικά lnsert > Extrude 

• Στις επιλογές του Extrude πατάμε το κουμπί ~ ' αλλάζουμε τη φορά αν χρειάζεται 

με το κουμπί /. . 

• Επιλέγουμε το κουμπί c:: και πληκτρολογούμε την τιμή Ο, 75 

• Πατάμε το κουμπί ~ -

Το αποτέλεσμα φαίνεται παρακάτω: 
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6.8.12 Δημιουργία των DTM 4, Sketch 11 και Extrude 11 

6.8.12.1 Δημιουργία του DTM 4 

• lnsert > Model Datum > Plane ... 

• Επιλέγουμε την επιφάνεια που φαίνεται στην εικόνα 

• Δίνουμε την τιμή Ο στο Translation. 

• Πατάμε ΟΚ. 

6.8.12.2 Σχεδίαση του Sketch 11 

• Πατάμε Insert > Model Datum > Sketch ... ή εναλλακτικά κάνουμε κλικ στο 
κουμπί "" ( Sketch Tool). 

• Επιλέξτε το DTM 4 ως επίπεδο σχεδίασης και 

• Πατάμε Sketch και ανοίγει ο Sketcher. 

• Σχεδιάστε την παρακάτω διατομή 

• Πατάμε το κουμπί ν για να ολοκληρώσουμε τη σχεδίαση. 
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6.8.12.3 Εφαρμογή του Extrude 11 

• Πατάμε το κουμπί '!1
1 (Extrude Tool) ή εναλλακτικά Insert > Extrude 

• Στις επιλογές του Extrude πατάμε το κουμπί ~ . αλλάζουμε τη φορά αν χρειάζεται 

με το κουμπί /. . 

• Πατάμε το κουμπί ~ -

6.8.13 Δημιουργία των Sketch 12 και Extrude 12 

6.8.13.1 Σχεδίαση του Sketch 12 

• Σχεδιάζουμε τις παρακάτω διατομές 

• Πατάμε το κουμπί ~ για να ολοκληρώσουμε τη σχεδίαση. 

6.8.13.2 Εφαρμογή του Extrude 12 

• Πατάμε το κουμπί •--, (Extrude Tool) ή εναλλακτικά Insert > Extrude 

• Δίνουμε την τιμή 1, αλλάζουμε τη φορά αν χρειάζεται με το κουμπί /. . 

• Πατάμε το κουμπί 0 . 
Το αποτέλεσμα φαίνεται παρακάτω: 
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6.8.14 Δημιουργία των Hole 1, Hole 2 και Mirror 1 

6.8.14.1 Δημιουργία του Hole 1 

• Επιλέξτε από την καρτέλα Insert > Hole ή εναλλακτικά πατήστε το κουμπί ,. ( 
Hole Tool). 

• Επιλέγουμε σαν κύρια Reference τους άξονες 

• Κρατώντας πατημένο το πλήκτρο Ctrl επιλέγουμε την επιφάνεια όπως 
φαίνεται παρακάτω 

• Πληκτρολογούμε τις εξής τιμές -
Τ( P!acement Shape ' .c.;; Propeιties 

... [ ,-... 5.25 

----------

• Πατάμε το κουμπί 0 . 

6.8.14.2 Δημιουργία του Hole 2 

• Όμοια με τη Hole 1 

6.8.14.3 Εφαρμογή του Mirror 1 

• Επιλέξτε με αριστερό κλικ κρατώντας πατημένο το πλήκτρο Ctrl το Extrude 11, 
το Extrude 12, το Hole l, το Hole 2 από το model tree. 

• Επιλέξτε από την καρτέλα Edit > Mirror ή εναλλακτικά πατήστε το κουμπί _ι 

(Mirror Tool). 

• Επιλέξτε το επίπεδο ως προς το οποίο θα αντικατοπτριστεί . Επιλέξτε το Right 
Datum Plane και 

• Πατήστε το κουμπί ~ για να ολοκληρωθεί το Miπor 1. 
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Το αποτέλεσμα φαίνεται παρακάτω: 
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ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ CELL_PHONE.ASM 

Για να προχωρήσετε στη συναρμολόγηση των εξαρτημάτων, βεβαιωθείτε ότι 

όλα τα αρχεία αυτών βρίσκονται στο Working Directory που έχετε ορίσει. 

Ξεκινήστε τη δημιουργία ενός νέου εγγράφου, επιλέγοντας ως type, Assembly, ως 
sub-type, Design και δώστε το όνομα cell_phone. 

ΤΟΠΟθΕΤΗΣΗ ΤΟΥ FRONT_COVER.PRT 

Αρχικά, θα τοποθετήσετε το μπροστινό μέρος του καλύμματος. 

• Επιλέξτε από την καρτέλα Insert > Component>Assemble, ή εναλλακτικά 
πατήστε το κουμπί · · . 

• Επιλέξτε το front_cover.prt και πατήστε Open. 

• Πατάμε Placement > Constraint Type > Defaώt όπως φαίνεται παρακάτω: 

- Sιι1(Uιw0rιιm.ι ) J c.onιtnιrt&wbleιd 

••m1ιms ιιιιιίιι- c.n....tτ,.. --Seied~hn! 

STλTU'S ΝΩ~ 

***Όπως βλέπετε, στο κάτω μέρος όπου αναγράφεται το Placement Status, δεν 

υπάρχουν καθόλου Constraints. Όταν πατηθεί το κουμπί Ρ. (Defaώt) προσέξτε ότι 

το Placement Status γίνεται Fully Constrained. Μόνο όταν το Placement Status 
γίνει Fώly Constrained, το εξάρτημα έχει τοποθετηθεί επαρκώς στο χώρο. Σε κάθε 
νέο μοντέλο συναρμολόγησης, το πρώτο εξάρτημα θα το τοποθετείτε πάντα με αυτήν 

την επιλογή.*** 

• Πατάμε το κουμπί 0 . 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ LENS.PRT 

Τώρα θα τοποθετήσετε την οθόνη (γυαλί της οθόνης). 

• Επιλέξτε από την καρτέλα Insert > Component>Assemble, ή εναλλακτικά 
πατήστε το κουμπί · ' . 

• Επιλέξτε το lens.prt και πατήστε Open. 
• Πατάμε Placement > Constraint Type > Mate 

• Ως Component Item επιλέγουμε την πίσω επιφάνεια της οθόνης όπως φαίνεται 
στην παρακάτω εικόνα: 
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Ως Assembly Item επιλέγουμε την επιφάνεια όπως φαίνεται παρακάτω: 
Ι ' , . 

Ι / / / ι .. 
~· 

/ 

Πατάμε στο Placement > New Constraint 

~ Su'.F6(1'ROTRUSION) Ι 

~"1Ξ_2_1 

~ 

• Constraint Type > Insert και επιλέγουμε ως Component Item την επιφάνεια 
όπως φαίνεται στην εικόνα: 

• Ως Assembly Item επιλέγουμε την επιφάνεια όπως φαίνεται παρακάτω: 
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• Πατάμε το κουμπί 0 . 

Το αποτέλεσμα φαίνεται παρακάτω: 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ EARPIECE.PRT 

Τώρα θα τοποθετήσετε το ακουστικό. 

• Επιλέξτε από την καρτέλα Insert > Component>Assemble, ή εναλλακτικά 
πατήστε το κουμπί ,..., . 

• Επιλέξτε το earpiece.prt και πατήστε Open. 

• Πατάμε Placement > Constraint Type > Mate 

• Ως Comρonent Item επιλέγουμε την επιφάνεια όπως φαίνεται παρακάτω: 

' ' 
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• Πατάμε στο Placement > New Constraint 

• Constraint Type > Insert 

• Ως Component Item επιλέγουμε την επιφάνεια όπως φαίνεται παρακάτω: 
-----:::.---- --

.-· ~ --- --------
-τ----
\ 

• Ως Assembly Item επιλέγουμε την επιφάνεια όπως φαίνεται παρακάτω: 

! 
• Πατάμε το κουμπί ~ . 

• ΤΟΠΟθΕΤΗΣΗ ΤΟΥ MICROPHONE.PRT 

Τώρα θα τοποθετήσετε το μικρόφωνο. 

• Επιλέξτε από την καρτέλα Insert > Component>Assemble, ή εναλλακnκά 
πατήστε το κουμπί _, . 

• Επιλέξτε το microphone.prt και πατήστε Open. 
• Πατάμε Placement > Constraint Type > Mate 

• Ως Comρonent Item επιλέγουμε την επιφάνεια όπως φαίνεται παρακάτω: 

/~ 
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• Ως Assembly Item επιλέγουμε την επιφάνεια όπως φαίνεται παρακάτω: 

~ν 

• Πατάμε στο Placement > New Constraint 

• Constraint Type > Mate 

• Ως Component Item επιλέγουμε την επιφάνεια όπως φαίνεται παρακάτω: 

• Ως Assembly Item επtλέγουμε την επιφάνεια όπως φαίνεται παρακάτω: 

• Πατάμε στο Placement > New Constraint 

• Constraint Type > Mate 

• Ως Component Item επιλέγουμε την επιφάνεια όπως φαίνεται παρακάτω: 

! 

• Ως Assembly Item επιλέγουμε την επιφάνεια όπως φαίνεται παρακάτω: 

\ 

• Πατάμε το κουμπί ~ . 
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ΤΟΠΟθΕΤΗΣΗ ΤΟΥ PC_BOARD.PRT 

Τώρα θα τοποθετήσετε την πλακέτα. 

• Επιλέξτε από την καρτέλα Insert > Component>Assemble, ή εναλλακτικά 
πατήστε το κουμπί .:..' . 

• Επιλέξτε το pc_board.prt και πατήστε Open. 

• Πατάμε Placement > Constraint Type > Mate 

• Ως Component Item επιλέγουμε την επιφάνεια όπως φαίνεται παρακάτω: 

1 
Ι 

)-- Μ«• 
1 

! 
Ι 

' ,/ 
Ι 
1 

• Ως Assembly Item επιλέγουμε την επιφάνεια όπως φαίνεται παρακάτω: 

• Πατάμε στο Placement > New Constraint 

• Constraint Type > Align 

• Ως Component Item επιλέγουμε το Right Datum Plane 

• Ως Assembly Item επιλέγουμε το ASM _ Right Datum Plane 

• Πατάμε στο Placement > New Constraint 

• Constraint Type > Insert 

• Ως Component Item επιλέγουμε την επιφάνεια όπως φαίνεται παρακάτω: 
/ / 

ιnserτ 

• Ως Assembly Item επιλέγουμε την επιφάνεια όπως φαίνεται παρακάτω: 
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~ 

• Πατάμε το κουμπί ~ . 

• ΤΟΠΟθΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚEYPAD.PRT 

Τώρα θα τοποθετήσετε το πληκτρολόγιο. 

Πριν κάνουμε insert το πληκτρολόγιο στο model tree κάνουμε δεξί κλικ στο 
FRONT COVER.PRT > Hide 

• Επιλέξτε από την καρτέλα Insert > Component>Assemble, ή εναλλακτικά 
πατήστε το κουμπί ·' . 

• Επιλέξτε το keypad.prt και πατήστε Open. 

• Πατάμε Placement > Constraint Type > Mate 

• Ως Component Item επιλέγουμε την επιφάνεια όπως φαίνεται παρακάτω: 

iι 
-~\ 

~ 

• Πατάμε στο Placement > New Constraint 

• Constraint Type > Align 

• Ως Component Item επιλέγουμε το Right Datum Plane 

• Ως Assembly Item επιλέγουμε το ASM _ Right Datum Plane 

• Πατάμε το κουμπί 0 . 

Δεν έχουμε τελειώσει ακόμα, πρέπει να τοποθετήσουμε το πληκτρολόγιο στον 

κατάλληλο χώρο της πλακέτας. 

• Στο model tree κάνουμε δεξί κλικ στο PC_BOARD.PRT > Activate 
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• Insert > Model Datum > Plane 

• Επιλέγουμε την ευθεία όπως φαίνεται στην εικόνα 

• Κρατώντας πατημένο το πλήκτρο Ctrl επιλέγουμε και την μπροστινή 

επιφάνεια της πλακέτας 

• Στο παράθυρο που εμφανίζεται αλλάζουμε το offset σε normal και πατάμε ΟΚ 

.;;;J DATUM PLANE bU 
Plocemert Ι)ιρΙιιy Proρeιt;os 

Ref""""'"" 

Cuνe F14(Sl<EΠH_2- Thιoug'1 

:Ο• • 0!!1181 . ~ 

\ 
. -
PιιraW 

Normal 

-
Ol'>et ' - 45.00 . 

@ c.ιnc.ι 

• Τώρα στο model tree κάνουμε δεξί κλικ στο CELL_PHONE.ASM > Activate 

• Δεξί κλικ στο ΚEYPART.PRT > Edit Definition 

• Πατάμε στο Placement > New Constraint 

• Constraint Type > Align 

• Ως Component ltem επιλέγουμε την επιφάνεια όπως φαίνεται παρακάτω: 

• Ως Assembly Item επιλέγουμε το Datum Plane που μόλις δημιουργήσαμε. 

• Πατάμε το κουμπί ~ . 
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Τώρα δα δημιουργήσουμε τις τρύπες στο .&ont cover. 

• Στο Mode] tree κάνουμε δεξί κλικ στο FRONT _ COVER.PRT > Unhide 

• Edit > Component Operations > Cut Out 

• Επιλέγουμε το front cover και πατάμε ΟΚ. 

• Εmλέγουμε το keypad και πατάμε ΟΚ 

• Πατάμε Done και μετά Done/Return. 

• Για επαλήθευση πατάμε στο model tree δεξί κλικ στο ΚEYPAD.PRT > Hide 
Το αποτέλεσμα φαίνεται παρακάτω: 

\· · ~ 
• • \\ ... 

~ - . 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ BACK_COVER.PRT 

Τώρα θα τοποθετήσετε το πίσω μέρος του καλύμματος. 

• Εmλέξτε από την καρτέλα Insert > Component> Assemble, ή εναλλακτικά 
πατήστε το κουμπί •' . 

• Επιλέξτε το back_cover.prt κ:αι πατήστε Open. 

• Πατάμε Placement > Constraint Type > Mate 

• Ως Component Item επιλέγουμε την επιφάνεια όπως φαίνεται παρακάτω: 

• Ως Assembly ltem επιλέγουμε την επιφάνεια όπως φαίνεται παρακάτω: 

• Πατάμε στο Placement > New Constraint 

• Constraint Type > Align 
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• Ως Component Item επιλέγουμε το Right Datum Plane 

• Ως Assembly ltem επιλέγουμε το ASM _ Right Datum Plane 

• Πατάμε το κουμπί ~ . 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ANTENNA.PRT 

Τώρα θα τοποθετήσετε την κεραία. 

• Επιλέξτε από την καρτέλα Insert > Component> Assemble, ή εναλλακnκά 
πατήστε το κουμπί · · . 

• Επιλέξτε το antenna.prt και πατήστε Open. 

• Πατάμε Placement > Constraint Type > Mate 

• Ως Component ltem επιλέγουμε την επιφάνεια όπως φαίνεται παρακάτω: 

• Ως Assembly ltem επιλέγουμε την επιφάνεια όπως φαίνεται παρακάτω: 

• Πατάμε στο Placement > New Constraint 

• Constraint Type > Align 

• Ως Component ltem επιλέγουμε τον άξονα της κεραίας 

• Ως Assembly Item επιλέγουμε τον άξονα της τρύπας 
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Το αποτέλεσμα φαίνεται παρακάτω: 
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ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ SHAFT.DRW 

Για να προχωρήσετε στη δημιουργία του μηχανολογικού σχεδίου του 

στροφαλοφόρου άξονα, βεβαιωθείτε ότι όλα τα αρχεία του , βρίσκονται στο φάκελο 

με το όνομά σας και όχι σε υπο-φακέλους μέσα σε αυτόν. Σιγουρευτείτε επίσης, ότι 

έχετε ορίσει το δικό σας Working Directory. Ξεκινήστε τη δημιουργία ενός νέου 
εγγράφου, επιλέγοντας ως type, Drawing και δώστε το όνομα shaft. Ανοίγει το 
παράθυρο της Εικόνας 1. 

DolaιtModθl 

!Ntprt 1 Bro~ .... J 
Sροοίy T.,,..,!otc 
Q Use ιeιnρlaιe 

Ο En"1Y Wll1 fοιmοι 
Θ~ 

ο;.,._, 

1 Ρ~ 1~1 v!1: 1 
sα. 

1 
Stand<Yd ~e ~~~--~ ν 

Εικόνα 1: Το παράθυρο New Drawίng 

Από το παράθυρο New Drawing κάντε Browse για να εντοπίσετε το 

shaft.prt. Επιλέξτε Empty στο Specify Template. Επιλέξτε Landscape ως 

Orientation και Α4 ως Size, που είναι το μέγεθος φύλλου σχεδίασης. 
Το φύλλο σχεδίασης φαίνεται μαύρο στο βασικό παράθυρο του Wildfire 4 και είναι 
εντελώς κενό, μόνο με το περίγραμμα. Τώρα θα μορφοποιήσετε το φύλλο σχεδίασης, 

προσθέτοντας μερικά κουτιά που θα είναι περιοχές μέσα στις οποίες μπορείτε να 

σημειώνετε διάφορες πληροφορίες (ονοματεπώνυμο του σχεδιαστή, όνομα 

εξαρτήματος / συναρμολόγησης, ημερομηνία σχεδίασης κ.λπ.). Επιλέξτε από την 
καρτέλα File > Page Setup. Εμφανίζεται το παράθυρο της Εικόνας 2. 

@ΞJ Page Setup 

ι sheet 
1 

Ε Size 
D Size 
C Size 
Β Size 

Size 
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Width • 
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Θ Landscape 
Ο Ρο ra· 

0 Show foπnat 

ΟΚ J [ Cancel J [ Preνie~ν ] 

Εικόνα 2: Το παράθυρο Page Setup 
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Ως Format επιλέξτε Browse και εντοπίστε το a.frm. Πατήστε ΟΚ για να 
κλείσετε το παράθυρο Page Setup. Το φύλλο σχεδίασης πρέπει να φαίνεται όπως 
στην Εικόνα 3. 

Εικόνα 3: Το φύλλο σχεδίασης με το Α Format 

Στη συνέχεια θα δημιουργήσετε τέσσερις όψεις για την απεικόνιση του 

στροφαλοφόρου άξονα, πρόσοψη, κάτοψη, αριστερή πλάγια και μία γενική. Επιλέξτε 

από την καρτέλα Insert > Drawing View > General. Από τον πίνακα μηνυμάτων 
σας ζητείται να επιλέξετε μία περιοχή στο φύλλο σχεδίασης για να τοποθετηθεί η 

πρώτη όψη. Επιλέξτε την κάτω δεξιά περιοχή του φύλλου σχεδίασης, όπως φαίνεται 

στην Εικόνα 4. 

Εικόνα 4: Τοποθέτηση της πρώτης όψης 
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Μόλις επιλέξετε την περιοχή , εμφανίζεται το παράθυρο της Εικόνας 5. 
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Εικόνα 5: Το παράθυρο καθορισμού όψης 

Στην περιοχή Model vίew names επιλέξτε LEFT και πατήστε ΟΚ. Πατήστε το 

κουμπί για απεικόνιση εμφανών ακμών (Νο Hίdden) @ ι':J1 ~ .., . Πατήστε το κουμπί 
(Redraw) [Δ για να καθαρίσει το φύλλο σχεδίασης. Η πρώτη όψη έχει τοποθετηθεί και 
το φύλλο σχεδίασης πρέπει να φαίνεται όπως στην Εικόνα 6. 
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Εικόνα 6: Η πρώτη όψη τοποθετημένη 
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Τώρα θα τοποθετήσετε την επόμενη όψη. Επιλέξτε από την καρτέλα Insert > 

Drawing View > Projection που σημαίνει ότι η δεύτερη όψη θα δημιουργηθεί ως 
προβολή της πρώτης. Το Wildfire 4 σας ζητάει να επιλέξετε περιοχή για την 

τοποθέτηση της όψης. Επιλέξτε την περιοχή που φαίνεται στην Εικόνα 7. 
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Εικόνα 7: Τοποθέτηση της δεύτερης όψης 

Το φύλλο σχεδίασης πρέπει να φαίνεται όπως στην Εικόνα 8. 
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Εικόνα 8: Η δεύτερη όψη τοποθετημένη 

165 



Επιλέξτε από την καρτέλα Insert > Drawing View > Projection για να 
δημιουργήσετε την τρίτη όψη με προβολή της δεύτερης όψης. Οπότε αν ερωτηθείτε 

επιλέξτε τη δεύτερη όψη. Το Wildfire 4 σας ζητάει να επιλέξετε περιοχή για την 
τοποθέτηση της όψης. Επιλέξτε την περιοχή που φαίνεται στην Εικόνα 9. 
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Εικόνα 9: Τοποθέτηση της τρίτης όψης 

Το φύλλο σχεδίασης πρέπει να φαίνεται όπως στην Εικόνα 10. 
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Εικόνα 1 Ο: Η τρίτη όψη τοποθετημένη 
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Επιλέξτε από την καρτέλα Insert > Drawing View > General. Πατήστε ΟΚ 
στο παράθυρο καθορισμού όψης. Επιλέξτε την περιοχή της Εικόνας 11. 

11 11 
11 
11 11 11 11 
~ 

~ 
κάντε click στο 
σημείο που , 
δείχνει ο !\; 
κέρσορας 

= = 

Β 1=f 

11 11 11 
11 11 

11 

Εικόνα Ι 1: Τοποθέτηση της τέταρτης όψης 

Το φύλλο σχεδίασης με τις τέσσερις όψεις του στροφαλοφόρου άξονα πρέπει 

να φαίνεται όπως στην Εικόνα 12. 
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Εικόνα 12: Οι τέσσερις όψεις τοποθετημένες 
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Τώρα θα προσθέσετε δύο σημειώματα (Notes). Επιλέξτε από την καρτέλα 
Insert > Note και στο μενού που εμφανίζεται επιλέξτε Make Note. Κάντε click στην 
περιοχή που φαίνεται στην Εικόνα 13. 

-· 
κάντε click σε αυτήν / 
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/ 

1 1-- Ι! 
1 11 

1 
Εικόνα 13: Τοποθέτηση του πρώτου σημειώματος 

Στον πίνακα μηνυμάτων πληκτρολογήστε shaft και πατήστε δύο φορές το 
πράσινο τικ~ . Το φύλλο σχεδίασης πρέπει να φαίνεται όπως στην Εικόνα 14. 

Εικόνα 14: Το πρώτο σημείωμα τοποθετημένο 

Για να δημιουργήσετε το δεύτερο σημείωμα, επιλέξτε από την καρτέλα Insert 
> Note και Make Note από το μενού. Κάντε click στην περιοχή που φαίνεται στην 
Εικόνα 15. 
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Εικόνα 15: Τοποθέτηση του δεύτερου σημειώματος 
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Στον πίνακα μηνυμάτων πληκτρολογήστε το ονοματεπώνυμό σας και πατήστε 

δύο φορές το πράσινο τικ~ . 

Τώρα θα δημιουργήσετε την κατάλληλη διαστασιολόγηση . Θυμηθείτε τις 

βασικές αρχές που διέπουν τη διαστασιολόγηση μηχανολογικών σχεδίων και αν 

χρειαστεί ανατρέξτε στις σημειώσεις του αντίστοιχου μαθήματος του πρώτου 

εξαμήνου. Είναι κάτι που πρέπει να γνωρίζετε. Για παράδειγμα, είναι πολύ 

σημαντικό, μία διάσταση να μην επαναλαμβάνεται σε πάνω από μία όψεις. Επίσης, 

παραλείπονται οι διαστάσεις που υποδηλώνονται από άλλες. Η διαστασιολόγηση 

προσφέρει καθοριστικές πληροφορίες για την παραγωγή και οφείλει να είναι άρτια 

και απέριττη. Κακές διαστασιολογήσεις στα τελικά σας σχέδια θα σας επιστρέφονται 

για διόρθωση ή θα βαθμολογούνται αναλόγως. 

Επιλέξτε από την καρτέλα View > Show and Erase ... για να εμφανιστεί το 
παράθυρο διαλόγου από το οποίο μπορείτε να εμφανίσετε στο φύλλο σχεδίασης τις 

πληροφορίες που επιθυμείτε (Εικόνα 16). 
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ι Oose :: :::::::::::::1 

Εικόνα 16: Το παράθυρο Show / Erase 

Στο παράθυρο Show / Erase πατήστε Show, το κουμπί r- 1
·
2"1 καθώς και το 

κουμπί Show ΑΙΙ για να εμφανιστούν στο φύλλο σχεδίασης όλες οι διαστάσεις του 
εξαρτήματος. Πατήστε Υ es στην ερώτηση αν είστε βέβαιοι ότι θέλετε να το κάνετε 
αυτό. Θα καταλάβετε αμέσως γιατί τελικά ίσως είναι ανεπιθύμητο αυτό. Το Wildfire 
4 εμφανίζει μεν όλες τις διαστάσεις του εξαρτήματος, ωστόσο τις τοποθετεί σε 

τυχαίες όψεις και το αποτέλεσμα είναι τουλάχιστον δυσδιάκριτο . Αν αποφασίσετε ότι 

σας βολεύει το Show ΑΙΙ, οφείλετε στη συνέχεια να μεταφέρετε και να μοιράσετε τις 
διαστάσεις στις τρεις πλάγιες όψεις με βάση τα κριτήρια της σωστής 

διαστασιολόγησης. Πατήστε προς το παρόν Erase ΑΙΙ για να εξαφανιστούν όλες οι 

169 



διαστάσεις και πατήστε Close στο παράθυρο Show / Erase. Θα βάλετε τις διαστάσεις 
μία προς μία στις θέσεις που πρέπει. Επιλέξτε από την καρτέλα Insert > Dimension 
> New References και με αριστερά κλικ επιλέξτε τις δύο ακμές της Εικόνας 17. 

Εικόνα 17: Επιλογή αναφορών για τοποθέτηση διάστασης 

Στη συνέχεια, κάντε μεσαίο κλικ εκεί που ξεκινούν τα βελάκια της Εικόνας 18 
για να τοποθετηθεί η διάσταση, που φυσικά στην προκειμένη περίπτωση είναι η 

απόσταση των δύο ευθυγράμμων τμημάτων. Το φύλλο σχεδίασης πρέπει να φαίνεται 

όπως στην Εικόνα 18. 

Εικόνα 18: Η πρώτη διάσταση τοποθετημένη 

Ακολουθούμε την ίδια διαδικασία για τις υπόλοιπες διαστάσεις. Το αποτέλεσμα 

φαίνεται στην εικόνα 19. 
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Εικόνα 19: Όλες οι διαστάσεις τοποθετημένες 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Διαδικτυακοί ιστότοποι 

• http:!jwww.gmc.ulaval.calfileadmin!gmc!documents!pd{/Getting Started 
Guίde English.pdf 

• http:/jwww.cadlab.tuc.gr/cad.htm 
• http:!jwww.cadlab.tuc.gr/courses!cad/Wildfire2 Tutorίal a.pdf 
• http:/jwww.cadlab.tuc.gr!courses!cad!Wildfire2 Tutorίal b.pdf 
• http:/jwww.cadlab.tuc.gr/student-project-proewtpdf 
• http:/jwww.cadlab.tuc.gr/courses/cad/Wίldfire2 Tutorίal d.pdf 
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