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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 
Α/Α ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ 

1. 2-D Συστήματα 

Σχεδιάστε σε μοντέλο 2 D κυκλική 
τράπεζα συνεδριάσεων με καπάκι 
από μελαμίνη, διάμετρος 
καπακιού Φ 1,20 m και πάχος 25 
mm.  
Με ένα κεντρικό σιδερένιο πόδι, 
του οποίου το κάτω μέρος του 
πέλματος θα είναι κυκλικό 
διαμέτρου  Φ 0,60 m, και πάχος 
λαμαρίνας 3mm, το πάνω μέρος 
του πέλματος θα είναι κυκλικό 
διαμέτρου  Φ 0,40 m, και 
λαμαρίνας πάχος 3mm, το μπόϊ 
του ποδιού θα είναι μεταλλικός 
κύλινδρος διαμέτρου Φ 0,20 m και 
πάχος λαμαρίνας 3mm. 

2. 3-D Συστήματα 

3. Μοντέλα σύρματος – wireframe modele 

Σχεδιάστε σε μοντέλο 3 D  με 
χρήση μοντέλων σύρματος, 
κυκλική τράπεζα συνεδριάσεων 
με καπάκι από μελαμίνη, 
διάμετρος καπακιού Φ 1,20 m και 
πάχος 25 mm.  
Με ένα κεντρικό σιδερένιο πόδι, 
του οποίου το κάτω μέρος του 
πέλματος θα είναι κυκλικό 
διαμέτρου  Φ 0,60 m, και πάχος 
λαμαρίνας 3mm, το πάνω μέρος 
του πέλματος θα είναι κυκλικό 
διαμέτρου  Φ 0,40 m, και 
λαμαρίνας πάχος 3mm, το μπόϊ 
του ποδιού θα είναι μεταλλικός 
κύλινδρος διαμέτρου Φ 0,20 m και 
πάχος λαμαρίνας 3mm. 

4. Μοντέλα επιφανειών – surface modeler 

Σχεδιάστε σε μοντέλο 3 D  - με 
χρήση μοντέλων επιφανειών, 
κυκλική τράπεζα συνεδριάσεων 
με καπάκι από μελαμίνη, 
διάμετρος καπακιού Φ 1,20 m και 
πάχος 25 mm.  
Με ένα κεντρικό σιδερένιο πόδι, 
του οποίου το κάτω μέρος του 
πέλματος θα είναι κυκλικό 
διαμέτρου  Φ 0,60 m, και πάχος 
λαμαρίνας 3mm, το πάνω μέρος 



του πέλματος θα είναι κυκλικό 
διαμέτρου  Φ 0,40 m, και 
λαμαρίνας πάχος 3mm, το μπόϊ 
του ποδιού θα είναι μεταλλικός 
κύλινδρος διαμέτρου Φ 0,20 m και 
πάχος λαμαρίνας 3mm. 

5. Στερεά μοντέλα – solid modeler 

Σχεδιάστε σε μοντέλο 3 D – με 
χρήση στερεών μοντέλων, κυκλική 
τράπεζα συνεδριάσεων με καπάκι 
από μελαμίνη, διάμετρος 
καπακιού Φ 1,20 m και πάχος 25 
mm.  
Με ένα κεντρικό σιδερένιο πόδι, 
του οποίου το κάτω μέρος του 
πέλματος θα είναι κυκλικό 
διαμέτρου  Φ 0,60 m, και πάχος 
λαμαρίνας 3mm, το πάνω μέρος 
του πέλματος θα είναι κυκλικό 
διαμέτρου  Φ 0,40 m, και 
λαμαρίνας πάχος 3mm, το μπόϊ 
του ποδιού θα είναι μεταλλικός 
κύλινδρος διαμέτρου Φ 0,20 m και 
πάχος λαμαρίνας 3mm. 

6. 
ΣΤΕΡΕΑ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ – SOLID 
MODELING 

Σχεδιάστε σε μοντέλο 3 D – με 
χρήση στερεάς μοντελοποίησης, 
κυκλική τράπεζα συνεδριάσεων 
με καπάκι από μελαμίνη, 
διάμετρος καπακιού Φ 1,20 m και 
πάχος 25 mm.  
Με ένα κεντρικό σιδερένιο πόδι, 
του οποίου το κάτω μέρος του 
πέλματος θα είναι κυκλικό 
διαμέτρου  Φ 0,60 m, και πάχος 
λαμαρίνας 3mm, το πάνω μέρος 
του πέλματος θα είναι κυκλικό 
διαμέτρου  Φ 0,40 m, και 
λαμαρίνας πάχος 3mm, το μπόϊ 
του ποδιού θα είναι μεταλλικός 
κύλινδρος διαμέτρου Φ 0,20 m και 
πάχος λαμαρίνας 3mm. 

7. Constructive Solid Geometry (CSG) 

Σχεδιάστε σε μοντέλο 3 D με 
χρήση Constructive Solid 
Geometry (CSG),  κυκλική 
τράπεζα συνεδριάσεων με καπάκι 
από μελαμίνη, διάμετρος 
καπακιού Φ 1,20 m και πάχος 25 
mm.  
Με ένα κεντρικό σιδερένιο πόδι, 
του οποίου το κάτω μέρος του 
πέλματος θα είναι κυκλικό 



διαμέτρου  Φ 0,60 m, και πάχος 
λαμαρίνας 3mm, το πάνω μέρος 
του πέλματος θα είναι κυκλικό 
διαμέτρου  Φ 0,40 m, και 
λαμαρίνας πάχος 3mm, το μπόϊ 
του ποδιού θα είναι μεταλλικός 
κύλινδρος διαμέτρου Φ 0,20 m και 
πάχος λαμαρίνας 3mm. 

8. 
ΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ–BOUNDARY 
REPRESENTATION 

Σχεδιάστε σε μοντέλο 3 D – με 
χρήση οριακής αναπαράστασης,  
κυκλική τράπεζα συνεδριάσεων 
με καπάκι από μελαμίνη, 
διάμετρος καπακιού Φ 1,20 m και 
πάχος 25 mm.  
Με ένα κεντρικό σιδερένιο πόδι, 
του οποίου το κάτω μέρος του 
πέλματος θα είναι κυκλικό 
διαμέτρου  Φ 0,60 m, και πάχος 
λαμαρίνας 3mm, το πάνω μέρος 
του πέλματος θα είναι κυκλικό 
διαμέτρου  Φ 0,40 m, και 
λαμαρίνας πάχος 3mm, το μπόϊ 
του ποδιού θα είναι μεταλλικός 
κύλινδρος διαμέτρου Φ 0,20 m και 
πάχος λαμαρίνας 3mm. 

9. 
ΥΒΡΙΔΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (HYBRID 
SYSTEMS) 

Σχεδιάστε σε μοντέλο 3 D με 
χρήση υβριδικών συστημάτων, 
κυκλική τράπεζα συνεδριάσεων 
με καπάκι από μελαμίνη, 
διάμετρος καπακιού Φ 1,20 m και 
πάχος 25 mm.  
Με ένα κεντρικό σιδερένιο πόδι, 
του οποίου το κάτω μέρος του 
πέλματος θα είναι κυκλικό 
διαμέτρου  Φ 0,60 m, και πάχος 
λαμαρίνας 3mm, το πάνω μέρος 
του πέλματος θα είναι κυκλικό 
διαμέτρου  Φ 0,40 m, και 
λαμαρίνας πάχος 3mm, το μπόϊ 
του ποδιού θα είναι μεταλλικός 
κύλινδρος διαμέτρου Φ 0,20 m και 
πάχος λαμαρίνας 3mm. 
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