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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

  Στην παρούσα διπλωματική εργασία, μελετάται η κατασκευή αρχιτεκτονικών δομών, μέσω του 
παραμετρικού σχεδιασμού. Αρχικά, περιγράφονται ο σκοπός και οι στόχοι της εργασίας. Στα πλαίσια της 
μεθοδολογίας αναλύονται έννοιες και στοιχεία που σχετίζονται με το θεωρητικό πλαίσιο που εντάσσεται 
το θέμα της εργασίας, ενώ στην συνέχεια παρατίθεται μια σειρά από παραδείγματα  ξένων καλλιτεχνών, 
ζωγράφων και γλυπτών, βιομηχανικών σχεδιαστών και αρχιτεκτόνων, που συνάδουν με τον σχεδιασμό 
της εργασίας, ενώ επίσης αποσαφηνίζεται και περιγράφεται ο όρος του «Γενεσιουργού Σχεδιασμού», 
καθώς και η συμβολή του στο κομμάτι του τρισδιάστατου σχεδιασμού των αρθρωτών κατασκευών.

   Στη συνέχεια παρατίθεται και αναλύεται η προσωπική προσέγγιση του σπουδαστή, βάση της 
σχεδιαστικής του ταυτότητας, με σκοπό να γίνει μια ολοκληρωμένη παρουσίαση της  συλλογιστικής 
σκέψης που ακολουθήθηκε για την δημιουργία του θεωρητικού υπόβαθρου πάνω στο οποίο στηρίχτηκε 
ο τελικός αρχιτεκτονικός σχεδιασμός των δομών.

  Έπειτα, ακολουθεί η έρευνα ιδεών και μετά η σχεδιαστική πρόταση βασισμένη στην προσωπική 
προσέγγιση που περιγράφηκε και στον παραμετρικό σχεδιασμό. Μέσω αυτών δημιουργούνται δύο 
αρχιτεκτονικές μεταβλητές κατασκευές, οι οποίες τοποθετούνται σε δημόσιους χώρους, πλατείες, 
με σκοπό να παρουσιάσουν έναν διαφορετικό τρόπο αρχιτεκτονικής δομής, επιλύοντας λειτουργικά 
θέματα στους χώρους αυτούς, όπως επιπλέον χώρους πρασίνου και καθισμάτων, ενώ ταυτόχρονα 
δημιουργούνται χώροι παρουσίασης εκδηλώσεων και πολιτιστικών δράσεων.

   Στον σχεδιασμό, παρουσιάζεται μια σειρά από αρχιτεκτονικά σχέδια, φωτορεαλιστικές απεικονήσεις 
και μακέτες, που θα βοηθήσουν καλύτερα στην κατανόηση του τελικού αποτελέσματος της μελέτης 
όπου θα γίνουν οι αρχιτεκτονικές κατασκευές.

  Επιπρόσθετα, προκύπτει μια σειρά από συμπεράσματα που πηγάζουν από όλη την διαδικασία της 
εργασίας. Τέλος, παρατίθεται βιβλιογραφικό υλικό και πηγές που βοήθησαν περαιτέρω στην υλοποίηση 
αυτής της διπλωματικής εργασίας.
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ  

  Η εργασία που ακολουθεί, πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, του τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων 
(Συστήματα CAD/CAM & Σχεδίασης Προϊόντων) ως διπλωματική διατριβή του σπουδαστή Φιρτικιάδη 
Λάζαρου.

    Το θέμα της διπλωματικής εργασίας είναι «Σχεδιασμός Αρχιτεκτονικών δομών μέσω του παραμετρικού 
σχεδιασμού». Για τουλάχιστον είκοσι χρόνια, οι αναδυόμενες υπολογιστικές τεχνικές σχεδιασμού και 
κατασκευής έχουν εισέλθει στον κόσμο της αρχιτεκτονικής, με αποτέλεσμα να αποτελεί κύριο θέμα 
συζήτησης η έννοια της μορφής, η ψηφιακή αισθητική και οι επιδράσεις μια τέτοιας αρχιτεκτονικής στο 
αστικό τοπίο. Η τεχνολογία κινείται γρήγορα, οπότε τα αρχικά λογισμικά τρισδιάστατης μοντελοποίησης 
– 3D Studio Max, AutoCAD, κ.α. – αντικαθίστανται ολοένα και περισσότερο από το Rhino και το 
Grasshopper, γεγονός που καθιστούν ευκολότερο τον προγραμματισμό και την παραμετροποίηση των 
μοντέλων σχεδιασμού.

  Επιπλέον, οι τεχνικές ψηφιακής κατασκευής καθίστανται ευρέως προσβάσιμες και προσιτές. Τα 
ψηφιακά κατασκευασμένα κτίρια δεν είναι πλέον μόνο εκλεπτυσμένα, αλλά συχνά πιο προσιτά και 
αποτελεσματικά από τα παραδοσιακά σχεδιασμένα και παραγόμενα κτίρια. Ενώ τέλος αξίζει να 
σημειωθεί ότι και πάλι ο σχεδιαστής είναι αυτός που αποφασίζεις πώς να εφαρμόσει τα εργαλεία αυτά 
στο σχεδιασμό του.

    Εν κατακλείδι,  είναι σημαντικό να αναφερθούν όλα τα ηλεκτρονικά προγράμματα που χρησιμοποιήθηκαν 
και συντέλεσαν στο παρακάτω αποτέλεσμα. Ορισμένα από αυτά υπήρχαν στο πρόγραμμα σπουδών του 
μεταπτυχιακού και διδάχτηκαν, ενώ για κάποια άλλα αφιερώθηκε προσωπικός χρόνος για την εκμάθηση 
τους. Πιο συγκεκριμένα, τα προγράμματα σχεδίασης , τόσο του τρισδιάστατου όσο και του δισδιάστατου 
σχεδιασμού, έγιναν κατά κόρον στο Rhino, σε συνδυασμό με το Grasshopper, ενώ χρησιμοποιήθηκε 
και το Sketch-Up για τον ίδιο λόγο. Ο Φωτορεαλισμός των αρχιτεκτονικών κατασκευών αλλά και των 
χώρων ένταξης τους έγιναν στο Lumion, έπειτα από τη δωρεάν χορήγηση του προγράμματος μέσω της 
εταιρίας «Ergocad» -. Επιπλέον, για την επεξεργασία των σχεδίων αλλά και των εικόνων συντέλεσε η 
χρήση του Gimp. Τέλος, η δημιουργία των Αφισών Παρουσίασης αλλά και της βιβλιοδεσίας έγιναν στο 
Scribus.
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ΣΤΟΧΟΣ

    Οι συγκεκριμένες αρχιτεκτονικές κατασκευές που παρουσιάζονται δείχνουν δύο διαφορετικούς τρόπους 
χρήσης των νέων ψηφιακών μέσων και εργαλείων στο σχεδιασμό και την κατασκευή τους. Προκειμένου 
να υπάρξει μια σχεδιαστική ταυτότητα και σύνδεση μεταξύ τους, ο σχεδιασμός τους βασίστηκε τόσο στη 
νέα γλώσσα σχεδιασμού, που κάλυψε το θεωρητικό υπόβαθρο όπου έγινε η ανάλυση και περιγραφή της, 
όσο και στην επανάληψη ίδιων υλικών κατασκευής και χρωματικών αποχρώσεων. 

  Η ένταξη τέτοιων κατασκευών σε δημόσιους χώρους, κυρίως πλατείες, συμβάλλει και οριοθετεί 
την ευρεία σχεδίαση πανομοιότυπων δομών, αναβαθμίζοντας έντονα το αστικό τοπίο και κάνοντας 
γνωστότερες τις νέες τεχνικές ψηφιακού σχεδιασμού για την παραγωγή καινοτόμων μορφών, 
αναγκάζοντας παράλληλα έτσι και τις βιομηχανικές εταιρίες να αναβαθμιστούν αγοράζοντας τον 
απαραίτητο εξοπλισμό, αφού η τυποποιημένη κατασκευή προσφέρει αρκετά πλεονεκτήματα.

    Πέραν λοιπόν της αισθητικής αναβάθμισης και χρήσης νέων τεχνολογιών, η πρόταση των αρχιτεκτονικών 
αυτών δομών στοχεύει στην εισχώρηση του πρασίνου στην πόλη και την αύξηση των χώρων ανάπαυσης 
και δράσεων, επιτρέποντας έτσι στο κοινό να συγκεντρώνεται περισσότερο σε ανοιχτούς κοινόχρηστους 
χώρους, κάνοντας ευχάριστη την παραμονή τους στους χώρους αυτούς.

  Τέλος, μέσω του συγκεκριμένου ψηφιακού τρόπου σχεδίασης, επιτεύχθηκε η άμεση συνεργασία του 
προηγμένου λογισμικού 3D modeling με μηχανήματα 3D printer και Laser cut, που υπάρχουν στο 
εργαστήριο του τμήματος, με αποτέλεσμα την εκτύπωση και κοπή των τμημάτων των αρχιτεκτονικών 
δομών, συναρμολογώντας τις αντίστοιχες μακέτες σε αρχιτεκτονική κλίμακα. Με αυτό τον τρόπο, 
αναδεικνύονται και πάλι οι δυνατότητες που υπάρχουν μέσω αυτών και των νέων τεχνολογιών και 
συστημάτων, που αποτελούν πλέον απαραίτητα εργαλεία για ένα σύγχρονο σχεδιαστή.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο 
 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
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1.1 ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

   Μια γλώσσα σχεδίασης , γνωστή και ως σύστημα γλώσσας σχεδιασμού, είναι μια συλλογή 
επαναχρησιμοποιήσιμων λειτουργικών στοιχείων. Είναι μια πραγματική γλώσσα που δεν μπορεί να 
χτιστεί ξαφνικά, αλλά αναπτύσσεται βήμα προς βήμα και αναπτύσσεται μέσω αναδρομικών κανονισμών 
ή νέων στοιχείων. Το λεξιλόγιο σχεδίασης είναι ένα γενικό σχέδιο ή στυλ που καθοδηγεί τον σχεδιασμό 
ενός συνδυασμού προϊόντων ή αρχιτεκτονικών ρυθμίσεων.

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ:

   Οι σχεδιαστές που επιθυμούν να δώσουν σε ένα σύνολο προϊόντων τους μια μοναδική αλλά συνεπή 
εμφάνιση και αισθητική, ορίζουν μια προδιαγραφή γι’ αυτό, η οποία μπορεί να περιγράφει επιλογές για 
πτυχές σχεδιασμού όπως υλικά, χρώματα, σχήματα, σχέδια, υφές ή διατάξεις. Στη συνέχεια ακολουθούν 
τη σχεδιαστική γλώσσα στο σχεδιασμό κάθε αντικειμένου.

  Για να επιτύχει ένα εξαιρετικό σχεδιαστικό γλωσσικό σύστημα, πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένας ολιστικός 
οδηγός σχεδίασης. Πρέπει να τηρούνται ορισμένα κριτήρια όπως:

   Αποδοτικότητα: Οι ορισμοί των στοιχείων και των χρωμάτων πρέπει να είναι ευκολονόητοι.
   Χρώμα και εικόνες: Είναι σημαντικό να χρησιμοποιούνται χρώματα και εικονίδια για να υποστηρίζεται 
το μήνυμα που δίνεται οπτικά.
 Βιβλιοθήκη μοτίβων: Μια βιβλιοθήκη προτύπων είναι μια συλλογή στοιχείων σχεδίασης που 
χρησιμοποιεί ο σχεδιαστής.

   Η ουσιώδης διαφορά ανάμεσα στην παραγωγή της γλώσσας και στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό είναι 
το ότι τα γλωσσικά συστήματα περιέχουν έναν πεπερασμένο αριθμό γλωσσικών μοντέλων και είναι 
ανεξάρτητα από τις φράσεις ή λέξεις όπου εμφανίζονται. Αντίθετα, στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, 
κανενός είδους σημειωτική θεωρία δεν μπορεί να αποφασίσει εκ των προτέρων για τη μορφή και το νόημα 
των μοντέλων που εξετάζει, ούτε μπορεί να προδιαγράψει το ότι ο αριθμός τους είναι πεπερασμένος 
Επομένως, ο επιδιωκόμενος σημαίνοντας πλούτος μιας σχεδιασμένης μορφής, εξαρτάται καθοριστικά 
από την ευαισθησία του αρχιτέκτονα να αντιλαμβάνεται διαφοροποιήσεις των στοιχείων του σχεδίου 
του και ακόμη περισσότερο να εισάγει συνεχώς νέες βάσεις για τέτοιες διαφοροποιήσεις.

 Θεωρώντας την αρχιτεκτονική ως αποτέλεσμα μιας διανοητικής διαδικασίας, λόγω του ότι 
πραγματεύεται τον κόσμο των αλλαγών (αφού εκείνος αποτελεί το υλικό της εργασίας της) και έχοντας 

Εικόνα_1 : Λεξιλόγιο σχεδίασης Ι
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υπόψη ότι η αρχιτεκτονική εκφράζει ιδέες και δεν είναι ολοκληρωτικά ανταλλάξιμη με την ομιλούμενη 
γλώσσα (η αρχιτεκτονική απευθύνεται στις αισθήσεις, στην αντίληψη και σε μια ευφυΐα, η οποία δεν 
είναι ολοκληρωτικά νοητική). (Σπύρος Παπαδόπουλος, «Post Polis»)

  

   Στη γλώσσα, οι φράσεις είναι τα συστήματα και το κατώτερο σύστημα αποτελείται από τις ελάχιστες 
ενότητες με σημασία, που αντιστοιχούν στις λέξεις. Ακόμη, στη γλώσσα υπάρχει και το φωνητικό σύστημα 
των λέξεων, το οποίο αντιστοιχεί στα γράμματα. Τα δύο αυτά συστήματα της γλώσσας συμπληρώνουν 
έναν πεπερασμένο αριθμό μοντέλων γνωστής φύσης, ανεξάρτητων από τις φράσεις όπου εμφανίζονται 
Αντίθετα, στο σχεδιασμό δεν μπορεί να υποστηριχθεί κάτι τέτοιο εκ των προτέρων.

   Ακριβώς όπως οι λέξεις πρέπει να έχουν γραμματικές και σημασιολογικές σχέσεις μεταξύ τους για να 
καταστήσουν μια προφορική γλώσσα χρήσιμη, τα σχέδια σχεδίασης πρέπει να σχετίζονται μεταξύ τους 
στη θέση και τη χρησιμότητα για να σχηματίσουν μια γλώσσα προτύπου.

   Μια γλώσσα προτύπου, όπως σχεδιάστηκε από τον Αλέξανδρο, περιέχει συνδέσεις από το ένα μοτίβο 
στο άλλο, έτσι όταν προσπαθεί να εφαρμόσει ένα μοτίβο σε ένα έργο, ένας σχεδιαστής ωθείται σε άλλα 
μοτίβα που θεωρούνται χρήσιμα στο πλαίσιο του.

   Η ιδέα της σύνδεσης είναι γενικά αποδεκτή μεταξύ των δημιουργών μοτίβου, αν και η σημασιολογική 
λογική πίσω από τους συνδέσμους μπορεί να διαφέρει.

   Μια γλώσσα προτύπου είναι ένα δίκτυο μοτίβων που καλούν το ένα το άλλο. Τα μοτίβα μας βοηθούν 
να θυμόμαστε ιδέες και γνώσεις σχετικά με το σχεδιασμό και μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε σε 
συνδυασμό για να δημιουργήσουμε λύσεις.

  Οι γραμματικές σχεδιασμού επιτρέπουν την επίσημη αναπαράσταση ενός λεξιλογίου και κανόνων 
που περιγράφουν πώς τα σχέδια μπορούν να συντεθούν όπως ακριβώς οι κανόνες γραμματικής μιας 
ομιλούμενης γλώσσας καθορίζουν τον τρόπο διατύπωσης έγκυρων, δηλαδή γραμματικά ορθών, 
προτάσεων. 

  Οι γραμματικές σχεδιασμού έχουν εφαρμοστεί με επιτυχία σε πολλούς κλάδους της μηχανικής και 
επιτρέπουν την αυτοματοποιημένη σύνθεση σχεδίων σε μια καθορισμένη γλώσσα σχεδιασμού. Ωστόσο, 
η ανάπτυξη γραμματικής του σχεδιασμού είναι δύσκολη και στερείται μεθοδολογικής υποστήριξης.

  Στην αρχιτεκτονική, οι γραμματικές χρησιμοποιούνται επιτυχώς για να εμπνεύσουν τη σκέψη των 

Εικόνα_2 : Λεξιλόγιο σχεδίασης ΙΙ
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σχεδιαστών κατά την ανάπτυξη νέων σχεδίων ή για τη σύλληψη και τη συγχώνευση αρχιτεκτονικών 
στυλ. Στη μηχανολογία, οι γραμματικές χρησιμοποιούνται συχνά για την ανάπτυξη εννοιών προϊόντων 
στα πρώτα στάδια της διαδικασίας σχεδιασμού. Αν και η χρήση τους έχει δείξει επιτυχία στο παρελθόν 
στη δημιουργία τόσο γνωστών όσο και νέων σχεδίων, η ανάπτυξη κανόνων γραμματικής είναι δύσκολη. 
Αρκετοί ερευνητές αναφέρουν την ανάγκη για περισσότερη υποστήριξη στην ανάπτυξη γραμματικών 
σχεδιασμού (Gips 1999, McKay, 2012) και η έλλειψη υποστήριξης για το σχεδιασμό γραμματικής 
εξακολουθεί να θεωρείται ως ένα από τα σημαντικότερα μειονεκτήματα του γραμματικού σχεδιασμού 
(Chakrabarti, 2011).

   Η ανάπτυξη μιας νέας γραμματικής για ένα συγκεκριμένο πρόβλημα σχεδιασμού μπορεί επομένως 
να θεωρηθεί ως τέχνη παρά επιστήμη. Αυτό καθιστά δύσκολη τη χρήση μεθόδων που βασίζονται σε 
γραμματική για τη σύνθεση του σχεδιασμού και μπορεί να είναι ένας λόγος για τον οποίο εξακολουθούν 
να μην είναι ευρέως διαδεδομένες παρά τις δυνατότητές τους να δημιουργούν εναλλακτικές λύσεις 
σχεδιασμού και χώρους λύσεων.

ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

  Πολλαπλές διαδρομές: Μπορούν να προσδιοριστούν εναλλακτικές ακολουθίες κανόνων, δηλαδή 
ακολουθίες κανόνων που μετασχηματίζουν ένα δεδομένο σχέδιο  σε ένα σχέδιο  μέσω διαφορετικών 
διαδρομών στο γράφημα μετάβασης. Μερικές φορές αυτές οι εναλλακτικές διαδρομές αντιπροσωπεύουν 
ακολουθίες κανόνων, όπου η σειρά της εφαρμογής κανόνων δεν έχει σημασία. Ωστόσο, τα ενδιάμεσα 
σχέδια είναι διαφορετικά. Σε άλλες περιπτώσεις, εναλλακτικές διαδρομές μπορούν να αντιπροσωπεύουν 
διαφορετικές ακολουθίες εφαρμογών κανόνων όπου η μία ακολουθία αποτελείται από περισσότερες 
εφαρμογές κανόνων από την άλλη. Εάν υπάρχουν πολλές διαδρομές, ο σχεδιαστής μπορεί να το σκεφτεί 
και να εξετάσει, π.χ. εάν το σύνολο κανόνων μπορεί να μειωθεί διαγράφοντας ή συνδυάζοντας κανόνες. 
Η μείωση του αριθμού των διαδρομών μπορεί να επιταχύνει τη διαδικασία σύνθεσης.

   Προσβασιμότητα:  Ο σχεδιαστής μιας γραμματικής συχνά ενδιαφέρεται να μάθει εάν οι αναπτυγμένοι 
κανόνες είναι σε θέση να δημιουργήσουν ένα συγκεκριμένο σχέδιο ή εάν υπάρχει μια ακολουθία 
εφαρμογών κανόνων που μετατρέπει ένα δεδομένο σχέδιο σε ένα επιθυμητό σχέδιο. Ερωτήσεις σχετικά 
με την προσβασιμότητα μπορούν να απαντηθούν χρησιμοποιώντας το γράφημα μετάβασης, π.χ., είναι 
δυνατόν να φτάσετε στο σχεδιασμό  από το σχεδιασμό. Αυτό επιτρέπει, για παράδειγμα, την ανάλυση 
του σχεδιασμού  μπορεί να συντεθεί ξεκινώντας τη διαδικασία σύνθεσης από το σχεδιασμό.

Εικόνα_3 : Τρόπος ανάπτυξης λεξιλογίου - Πολλαπλές διαδρομές
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   Ακολουθίες: Εκτός από το να γνωρίζετε εάν ένα σχέδιο  μπορεί να επιτευχθεί από το σχεδιασμό   οι 
σχεδιαστές συνήθως ενδιαφέρονται να γνωρίζουν τους απαιτούμενους μετασχηματισμούς που μπορεί 
να τους βοηθήσει να συλλογιστούν σχετικά με τη βελτίωση των κανόνων γραμματικής και να μάθουν 
ουσιαστικές ακολουθίες.

  Το νόημα είναι η αφετηρία, το υλικό και το μέσο του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού. Οι αρχιτεκτονικές 
μορφές προσφέρονται ως ελεύθερες επιφάνειες, ορίζοντας ένα καθαρό περιεχόμενο, δυνητικά άπειρο, και 
ένα πλαίσιο που κατευθύνει τις οπτικές γωνίες. Το μεταξύ τους κενό ορίζεται ως ένα ρευστό περιβάλλον, 
το οποίο επιτρέπει να δει κανείς αυτό που περιλαμβάνει, χωρίς όμως μέσα από αυτή τη διαδικασία να 
αντιλαμβάνεται ποτέ το ίδιο. Με τον τρόπο αυτό διαμορφώνεται μια κουλτούρα του αμφιβληστροειδούς 
και η αρχιτεκτονική «ισορροπία» ταλαντεύεται μεταξύ της φύσης και της ύλης.

   Σύμφωνα με την θεωρία του Bonta, η σημαίνουσα μορφή βρίσκεται σε συνεχή αντιπαράθεση με τη 
φυσική μορφή, οι οποίες χαρακτηρίζονται αντίστοιχα από ενδεχόμενη αμφισημία και πολυσημία και 
συντίθενται από μια σειρά χαρακτηριστικών Μερικά από τα χαρακτηριστικά των φυσικών μορφών 

Εικόνα_4 : Τρόπος ανάπτυξης λεξιλογίου - Προσβασιμότητα

Εικόνα_5 : Τρόπος ανάπτυξης λεξιλογίου - Ακολουθίες
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 αναφέρονται στο νόημα ή και παράγουν νόημα, ενώ αντίστοιχα το ίδιο το νόημα έχει σχετικότητα που 
προσδιορίζεται από αξίες. Όλες αυτές οι έννοιες συνδέονται μεταξύ τους σε αυτό που ο Bonta ονομάζει 
«μοντέλο σημασίας», το οποίο αποτελεί συστατικό ενός ευρύτερου συστήματος ανάλογου με αυτό που 
στη λογική ονομάζεται «σύμπαν του λόγου».

1.2 ΈΝΝΟΙΕΣ

   ΑΛΦΑΒΗΤΟ: Αλφάβητο είναι ένα σύστημα γραφής που γράφεται με σύμβολα τα οποία εικονίζουν 
τους στοιχειώδεις, τους απλούστατους ήχους, τους φθόγγους της γλώσσας. Κάθε φθόγγος έχει ένα 
ιδιαίτερο σύμβολο και κάθε σύμβολο παριστάνει γενικά έναν φθόγγο. Οι φθόγγοι προκύπτουν από την 
ανάλυση των ήχων των συλλαβών στους υποκείμενους στοιχειώδεις συστατικούς τους ήχους. Κάθε 
γλώσσα περιλαμβάνει μικρό αριθμό φθόγγων. Τα σύμβολα γραφής ονομάζονται γράμματα, ψηφία ή 
χαρακτήρες. Στην αλφαβητική γραφή οι συλλαβικοί ήχοι αποδίδονται ως συνδυασμός των συμβόλων 
των φθόγγων από τη συνεκφορά των οποίων σχηματίζονται. Η σειρά των συμβόλων αντιστοιχεί στη 
σειρά εκφοράς τους.

   ΛΕΞΗ: Στη γλωσσολογία, η λέξη είναι το μικρότερο στοιχείο με σημασιολογικό ή πραγματολογικό 
περιεχόμενο (με κυριολεκτική ή πρακτική σημασία) που μπορεί να εκφωνηθεί και να σταθεί μόνο του 
στο λόγο. Αντιδιαστέλλεται με το μόρφημα, το οποίο είναι η μικρότερη μονάδα με νόημα αλλά δεν 
μπορεί απαραίτητα να σταθεί μόνο του στο λόγο.

    Ο όρος λέξη μπορεί να αναφέρεται είτε σε ομιλούμενη είτε σε γραπτή λέξη, ή μερικές φορές σε κάποιο 
αφηρημένο νόημα. Οι ομιλούμενες λέξεις κατασκευάζονται από μονάδες που ονομάζονται φωνήματα, 
ενώ οι γραπτές λέξεις από σύμβολα που ονομάζονται γραφήματα

   ΣΥΝΤΑΞΗ: Στη Γλωσσολογία, η Σύνταξη (αγγλ. syntax, από το αρχ. “σύν-ταξις” <συν-τάσσω=τοποθετώ 
μαζί), είναι η μελέτη των κανόνων και των ιεραρχικών σχέσεων που ρυθμίζουν τον τρόπο με τον οποίο 
συνδυάζονται οι λέξεις για τον σχηματισμό προτάσεων στις φυσικές ανθρώπινες γλώσσες. Συγκεκριμένα, 
ενδιαφέρεται για το πώς διαφορετικές λεξικές κατηγορίες (όπως περίπου αυτές είναι γνωστές ήδη 
από την εποχή του Διονυσίου του Θρακός, δηλ. ουσιαστικά, ρήματα κ.λπ.) δομούν φράσεις, οι οποίες 
συνθέτουν προτάσεις (οι οποίες με τη σειρά τους μπορούν να εγκιβωτισθούν σε άλλες προτάσεις).

     Οι περισσότερες (τυπικές) συντακτικές θεωρίες, επίσης, παρέχουν κάποια ερμηνεία για τη συστηματική 
σχέση ανάμεσα στη συντακτική δομή και τη σημασιολογική της αναπαράσταση. Στη σημειωτική, η 
σύνταξη ορίζεται ως ο πρώτος από τους τρεις τομείς της μελέτης των σημείων (συγκεκριμένα, ως η μελέτη 
των δια-σχέσεων των σημείων). Ο δεύτερος τομέας είναι η σημασιολογία (η μελέτη της σχέσης μεταξύ 
των σημείων και των αντικειμένων τα οποία αντιπροσωπεύουν) και ο τρίτος είναι η πραγματολογία (η 
σχέση ανάμεσα στο σημειακό σύστημα και τον χρήστη).

   ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΗΞΗΣ: Σημεία στίξης λέμε τα σύμβολα-σημάδια που βάζουμε ανάμεσα στις λέξεις και 
μας διευκολύνουν στην ανάγνωση. Δείχνουν δηλαδή πώς διαβάζεται ένα κείμενο (επιτονισμός), πού και 
πόσο γίνεται διακοπή κάθε φορά, τι αίσθημα εκφράζεται και τι ακριβώς θέλει να πει ο γράφων.

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ: Οι προτάσεις διακρίνονται σε κύριες και δευτερεύουσες. Κύριες ονομάζονται οι 
προτάσεις που μπορούν να σταθούν ανεξάρτητα στο λόγο, παράγουν δηλαδή κατανοητό αποτέλεσμα. 
Δευτερεύουσες ονομάζονται όσες δεν μπορούν να σταθούν ανεξάρτητα στο λόγο, δηλαδή αν 
απομονωθούν δεν παράγουν κατανοητό αποτέλεσμα.

  ΜΟΤΙΒΟ: Ως μοτίβο ορίζεται το επαναλαμβανόμενο δομοστοιχείο, είναι ένα γενικό πλάνο που 
συνήθως αποτελείται από γεωμετρικά συναφή μέρη

    ΦΟΡΜΑΛΙΣΜΟΣ: Ο φορμαλισμός αναφέρεται στην προσκόλληση στις φόρμες, την τυπολατρία, την 
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εμμονή στο ήδη μορφοποιημένο και τυπικό και γενικά αποδεκτό κατά το παρελθόν ή που το καθορίζει 
μια ανώτερη εξουσία στο παρόν, στηριζόμενη όμως σε σχήματα του παρελθόντος. Επιπλέον σχετίζεται 
με την υπερεκτίμηση της αξίας του τύπου σε βάρος της ουσίας.

1.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΟΠΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

    Τα στοιχεία και οι αρχές του οπτικού σχεδιασμού περιγράφουν θεμελιώδεις ιδέες για την πρακτική του 
οπτικού σχεδιασμού .

   «Οι καλύτεροι σχεδιαστές μερικές φορές αγνοούν τις αρχές του σχεδιασμού, αλλά όταν το κάνουν, 
υπάρχει συνήθως κάποια αντισταθμιστική αξία που επιτυγχάνεται με το κόστος της παραβίασης, εκτός 
αν είστε βέβαιοι να κάνετε κάτι τέτοιο, είναι καλύτερο να συμμορφώνεστε με τις αρχές.»

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ:

Αρχές σχεδιασμού:
    Αρχές που εφαρμόζονται στα στοιχεία σχεδιασμού που τα συνδυάζουν σε ένα σχέδιο. Ο τρόπος με τον 
οποίο κάποιος εφαρμόζει αυτές τις αρχές καθορίζει πόσο επιτυχημένος είναι ο σχεδιασμός.

Ενότητα/Αρμονία:
   Σύμφωνα με τον Alex White, συγγραφέα του «The Elements of Graphic Design», η επίτευξη οπτικής 
ενότητας είναι ένας κύριος στόχος του γραφικού σχεδιασμού. Όταν όλα τα στοιχεία συμφωνούν, ένας 
σχεδιασμός θεωρείται ενοποιημένος. Κανένα μεμονωμένο τμήμα δεν θεωρείται σημαντικότερο από το 
σύνολο του σχεδίου. Πρέπει να δημιουργηθεί μια καλή ισορροπία μεταξύ της ενότητας και της ποικιλίας, 
ώστε να αποφευχθεί ένας χαώδης ή ένας άψυχος σχεδιασμός. 

ΜΕΘΟΔΟΙ:

   Προοπτική: αίσθηση της απόστασης μεταξύ των στοιχείων.
   Ομοιότητα: ικανότητα να φαίνεται επαναλαμβανόμενη με άλλα στοιχεία.
   Συνέχεια: η αίσθηση της έκτασης μιας γραμμής ή ενός σχεδίου.
   Επανάληψη: στοιχεία που αντιγράφονται ή μιμούνται πολλές φορές.
  Ρυθμός: επιτυγχάνεται όταν η επαναλαμβανόμενη θέση, το μέγεθος, το χρώμα και η χρήση ενός  
γραφικού στοιχείου έχει διακοπή εστιακού σημείου.
  Ιεραρχία: Ένας καλός σχεδιασμός περιέχει στοιχεία που οδηγούν τον αναγνώστη σε κάθε στοιχείο 
ανάλογα με τη σημασία του. Ο τύπος και οι εικόνες πρέπει να εκφράζονται ξεκινώντας από τις πιο 
σημαντικές έως τις λιγότερο σημαντικές.
   Κλίμακα/ Αναλογία: Χρησιμοποιώντας το σχετικό μέγεθος των στοιχείων ενάντια στον άλλο μπορεί 
να προσελκύσει την προσοχή σε ένα εστιακό σημείο. 
  Κυριαρχία/ Έμφαση: Η κυριαρχία δημιουργείται από την αντίθεση του μεγέθους, της θέσης, του 
χρώματος, του στυλ ή του σχήματος. Το σημείο εστίασης πρέπει να κυριαρχεί στο σχέδιο με κλίμακα και 
αντίθεση χωρίς να θυσιάζεται η ενότητα του συνόλου. 
    Ομοιότητα και αντίθεση: Ο σχεδιασμός ενός συνεπούς και παρόμοιου σχεδιασμού είναι μια σημαντική 
πτυχή του έργου ενός σχεδιαστή για να κάνει το εστιακό σημείο ορατό. Η υπερβολική ομοιότητα είναι 
βαρετή, αλλά χωρίς ομοιότητα, δεν θα υπάρχουν σημαντικά στοιχεία και μια εικόνα χωρίς αντίθεση 
είναι άνευ αντικειμένου, έτσι το κλειδί είναι να βρεθεί η ισορροπία μεταξύ ομοιότητας και αντίθεσης.

  Όλα τα παραπάνω αποτελούν τις βάσεις για μια θεωρία του νοήματος σε όλες τις κλίμακες του 
σχεδιασμού και προσφέρουν στον σχεδιαστή μια σειρά από έννοιες και συμπεράσματα, που του είναι 
πολύτιμα όταν «παράγει» το νόημα του αντικειμένου που σχεδιάζει.

  Ο δημιουργικός σχεδιασμός είναι αδύνατος, αν δεν απελευθερωθεί ο αρχιτέκτονας από τα κλισέ, 
που είναι ενσωματωμένα σε όλες τις λεκτικές προσεγγίσεις του νοήματος. Αυτό συμβαίνει γιατί η 
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 αναγνώριση μιας μορφής δεν εξαρτάται τόσο από τις εξωτερικές της ιδιότητες ή από την ομοιότητά της 
σε ορισμένα λεξικά στερεότυπα, αλλά από τις σχέσεις της με τις άλλες μορφές του συστήματος. Έτσι, 
όλες οι προσπάθειες να διαχωρίσει κανείς και να απομονώσει το «λεξικό» νόημα είναι καταδικασμένες, 
καθώς μόνο οι πολύπλοκες σχέσεις θέσης είναι εκείνες που τελικά καθορίζουν το συνολικό νόημα της 
αρχιτεκτονικής μορφής.

1.4 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

   Λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραπάνω έννοιες και μελετώντας την εφαρμογή τους τόσο στην 
τέχνη, όσο και στον σχεδιασμό, διαπιστώνεται ότι υπήρξαν και συνεχίζουν να υπάρχουν καλλιτέχνες και 
σχεδιαστές που ανέπτυξαν τη δική τους σχεδιαστική γλώσσα βασισμένη όμως σε αφηρημένες μορφές. 

   Οι πίνακες ζωγραφικής, τα βιομηχανικά προϊόντα και τα αρχιτεκτονικά κτίρια που προέκυψαν από τη 
μελέτη στηριζόμενη πάνω στο συνδυασμό των μορφών με υλικά και χρώματα, είχε ως αποτέλεσμα όλα 
τους να χαρακτηριστούν ως και έργα τέχνης που συνεχίζουν και ξεχωρίζουν.

   Παρακάτω παρουσιάζονται αντίστοιχοι καλλιτέχνες και σχεδιαστές που αποδείχθηκαν πρωτοπόροι σε 
αυτόν τον τρόπο σχεδίασης.

1.4.1 Wassily Kandinsky:

16 Δεκεμβρίου 1866 - 13 Δεκεμβρίου 1944 
Ρώσος Ζωγράφος & Θεωρητικός Τέχνης 

   Ο δημιουργός των πρώτων σύγχρονων αφηρημένων έργων ζωγραφικής καθώς 
έδωσε έμφαση στην αποκάλυψη συσχετιστικών ιδιοτήτων του χρώματος, της 
γραμμής και της σύνθεσης και χρησιμοποίησαν διάφορες πηγές. 

  Η δημιουργία αφηρημένου έργου του ακολούθησε μια μακρά περίοδο ανάπτυξης και ωρίμανσης 
έντονης σκέψης με βάση τις καλλιτεχνικές του εμπειρίες.

   Οι αναλύσεις του Kandinsky για τις φόρμες και τα χρώματα δεν προκύπτουν από απλές, αυθαίρετες 
ιδέες, αλλά από την εσωτερική εμπειρία του ζωγράφου. Πέρασε χρόνια δημιουργώντας αφηρημένες, 
αισθητικά πλούσιες ζωγραφιές, δουλεύοντας με μορφή και χρώμα, παρατηρώντας ακούραστα τους 
δικούς του πίνακες και εκείνους άλλων καλλιτεχνών, σημειώνοντας τις επιπτώσεις τους στην αίσθηση 
του χρώματος.

Εικόνα_7 :  Σύνθεση ΙΙΙ, 1923
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Εικόνα_9 : Σύνθεση ΙΙ, 1923

Εικόνα_10 : Εγκάρσια γραμμή, 1923

Εικόνα_8 : Σχετικά με τη λευκή ΙΙ, 1923
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Εικόνα_12 : Καθαρή σύνδεση, 1925

Εικόνα_13 : Δύο κινήσεις, 1924

Εικόνα_11 : Λεπτή ένταση #85, 1923
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Εικόνα_15 : Κύκλοι σε έναν κύκλο, 1923

Εικόνα_16 : Κίτρινο - Κόκκινο - Μπλε, 1925

Εικόνα_14 : Ήρεμη στροφή, 1924
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σύμβολο και στο μήνυμα που προέκυψε από το τελικό κομμάτι που απεικονίστηκε στο ευρύ κοινό.

   Επιπλέον, χαρακτηρίζεται για την καινοτόμο χρήση της γραμμής, των οργανικών σχημάτων και του 
χρώματος γεγονός που τον έκανε να αποτελεί σημαντική συμβολή στον σουρεαλισμό.

1.4.2 Joan Miro:

20 Απριλίου 1893 - 25 Δεκεμβρίου 1983
Ισπανός ζωγράφος, γλύπτης και κεραμευτής 

   Ο Joan Miro, έδειξε μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τον συμβολισμό και το μήνυμα 
που απεικονίζεται σε αντίθεση με την πραγματική εικόνα και τα απαιτητικά 
χαρακτηριστικά που δημιουργήθηκαν σε αυτά τα έργα . Θα ασχοληθεί λιγότερο 
με το θέμα της μορφής που απεικονίζεται και θα επικεντρωθεί περισσότερο στο 

Εικόνα_18 : Το Καρναβάλι του Harlequin, 1924-25

Εικόνα_19 : Καταλανικό τοπίο, 1924
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Εικόνα_21 : Ολλανδικό εσωτερικό Ι, 1928

Εικόνα_22 : Αστερισμός αφύπνιση στην αυγή, 1940

Εικόνα_20 : Μητρότητα, 1924
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Εικόνα_24 : Η σκάλα διαφυγής, 1940

Εικόνα_25 : Το χαμόγελο των φανταστικών φτερών, 1953

Εικόνα_23 : Γυναίκα που περιβάλλεται από την πτήση ενός πουλιού, 1941
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   Ένα από τα βασικά στοιχεία για την κατανόηση της πρακτικής του Calder ήταν ότι ανέπτυξε μια πολύ 
μοναδική γλώσσα, όχι μόνο γλυπτική αλλά και όταν μιλούσε για την τέχνη του. Ο Calder μίλησε για την 
ισορροπία και την αντιπαράθεση. Μίλησε για τις τροχιές και το σχέδιο στο διάστημα. 

    «Η όλη μου θεωρία για την τέχνη είναι η ανισότητα που υπάρχει ανάμεσα στη μορφή, τις μάζες και την 
κίνηση», είπε κάποτε ο καλλιτέχνης.

1.4.3 Alexander Calder:

22 Αυγούστου 1898 - 11 Νοεμβρίου 1976
Αμερικανός καλλιτέχνης

    Άρχισε να δημιουργεί αφηρημένα σύρμα γλυπτά, χρησιμοποιώντας ένα μίγμα 
από φυσικές και γεωμετρικές μορφές, επαναπροσδιορίζοντας τη γλυπτική 
εισάγοντας το στοιχείο της κίνησης σε αυτά τα αφηρημένα γλυπτά για να τα κάνει 
να κινηθούν.

Εικόνα_27 : Χωρίς τίτλο, 1934

Εικόνα_28 : Χωρίς τίτλο, 1935
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Εικόνα_30 : Αγκαθωτός (μακέτα) , 1939

Εικόνα_31 : Χωρίς τίτλο (μακέτα) , 1935

Εικόνα_29 : Ρόδι, 1949



25

Εικόνα_33 : Τρεις δίσκοι, 1967 

Εικόνα_34 : Φοινικόπτερος, 1973

Εικόνα_32 : Το μεγάλο ελεύθερο, 1965
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αφοσιωμένος και ένα αντίδοτο στον αρσενικό κόσμο που κυριαρχεί στο χτισμένο μας τοπίο».

 Τα έργα τέχνης του Karim Rashid αντιπροσωπεύουν ακόμα καλύτερα την ευαισθησία του , 
χαρακτηριζόμενη από άμορφα χαρακτηριστικά, αιχμηρές γραμμές, γυαλιστερά τελειώματα με λάκα και 
φωτεινά παστέλ. Είναι συχνά ένα μείγμα ζωγραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής και ψηφιακών τεχνολογιών, 
μεταφέροντας αισιοδοξία και χιούμορ.

1.4.4 Karim Rashid:

18 Σεπτεμβρίου 1960 
Καναδικός βιομηχανικός σχεδιαστής, αιγυπτιακής καταγωγής

   Ο Karim Rashid είναι γνωστός για το σχεδιασμό ειδών πολυτελείας. 

   Το ροζ χρώμα κυριαρχεί τόσο στα προϊόντα, όσο και στα έργα του Karim Rashid: 
«Το Pink είναι το υπερ-αισιόδοξο λευκό μου. Είναι ενεργητικός, επιθετικός, 

Εικόνα_36 : Παπούτσια

Εικόνα_37 : Χαλί
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Εικόνα_39 : Φωτιστικό οροφής

Εικόνα_40 : Σκαμπό

Εικόνα_38 : Ρολόι τοίχου
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Εικόνα_42 : Τραπεζάκι

Εικόνα_43 : Γραφείο

Εικόνα_41 : Κάθισμα
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Εικόνα_45 : Σύνθεση κουζίνας ΙΙ

Εικόνα_46 : Πρόσοψη κτιρίου

Εικόνα_44 : Σύνθεση κουζίνας Ι
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αποτέλεσμα ενός τσαλακωμένου χαρτιού. 

  Το έργο του Gehry αντικατοπτρίζει ένα πνεύμα πειραματισμού σε συνδυασμό με το σεβασμό των 
απαιτήσεων της επαγγελματικής πρακτικής και παραμένει σε μεγάλο βαθμό χωρίς ευθυγράμμιση με 
ευρύτερες στυλιστικές τάσεις ή κινήσεις.

1.4.5 Frank Gehry:

28 Φεβρουαρίου 1929
Αμερικανός αρχιτέκτονας

  Γνωστός για τη δημιουργική χρήση των υλικών, τα κτίριά του ενσωματώνουν 
μια πλούσια υφή που δίνει την αίσθηση της κίνησης στις δυναμικές δομές τους.  
Έχοντας πάντα τουλάχιστον κάποιο στοιχείο αποικοδομητισμού αποτελούν 
συναρμολογημένα κολάζ χώρων και υλικών ενώ συχνά παρομοιάζονται με το 

Εικόνα_48 : Μουσείο Guggenheim, Ισπανία

Εικόνα_49 : Μέγαρο Μουσικής Walt Disney, Λος Άντζελες
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Εικόνα_51 : Κέντρο Yγείας Lou Ruvo, Λας Βέγκας

Εικόνα_52 : Κτίριο του Peter B. Lewis, Οχάιο

Εικόνα_50 : Μουσείο Τέχνης Weisman, Μινεάπολη 
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Εικόνα_54 : Μουσείο Pop Κουλτούρας, Ουάσιγκτον

Εικόνα_55 : Ξενοδοχείο Marques de Riscal, Ισπανία

Εικόνα_53 : MARTa Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Γερμανία



33

1.5 ΓΕΝΕΣΙΟΥΡΓΟΣ/ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ   

   Η δημιουργία φόρμας αποτελεί ένα από τα θεμελιώδη ζητήματα της αρχιτεκτονικής εκπαίδευσης και 
πρακτικής. Η αρχιτεκτονική παραγωγή συνοδεύεται συχνά από συζητήσεις σχετικά με τη νομιμότητα 
της σχεδιαστικής της προσέγγισης, αμφισβητώντας τη σχέση μεταξύ λειτουργίας και μορφής, της 
αισθητικής και των δομικών συστημάτων, του πλαισίου και της δομής, των αναγκών των χρηστών και 
του κόστους κατασκευής, σε όλες τις δυνατές διαμορφώσεις.

 Τα τελευταία χρόνια, τα υπολογιστικά εργαλεία έχουν εισαγάγει καινοτόμες τεχνικές εύρεσης 
μορφής, φέρνοντας επανάσταση στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και την παραγωγή. Αυτές οι τεχνικές 
περιγράφονται συχνά με όρους όπως ο «γενετικός σχεδιασμός», ο «παραμετρικός σχεδιασμός» ή 
ο «αλγοριθμικός σχεδιασμός». Αυτά προσφέρουν νέες διαδρομές σχεδιασμού στους αρχιτέκτονες, 
επιτρέποντας έτσι την ανάπτυξη νέων τοπολογιών. Μετατοπίζουν την έμφαση από τη «δημιουργία της 
μορφής» στη «διαπίστωση της μορφής» (Kolarevic 2003).

  

Εικόνα_57 : Μακέτα εφελκυστικής κατασκευής

Εικόνα_56 : Σκίτσο κατοικίας του Frederick Kiesler
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    Ωστόσο, στην αρχιτεκτονική υπήρχαν διάφορες γενετικές τεχνικές εύρεσης μορφής πολύ πριν από την 
ψηφιακή επανάσταση. Στις αρχές του εικοστού αιώνα, πολλοί οραματιστές αρχιτέκτονες, μηχανικοί και 
σχεδιαστές, όπως ο Frederick Kiesler και ο Frei Otto, εφάρμοζαν μεθόδους σχεδιασμού που ήταν πολύ 
παρόμοιες με τη σημερινή υπολογιστική προσέγγιση. 

   Καθ‘ όλη την εξέλιξη του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού υπήρχαν σίγουρα πάντοτε σχολεία σκέψης που 
ενθάρρυναν μια διαδικασία σχεδιασμού βασισμένη στην έμπνευση ή σε ένα αρχικό κίνητρο. Προκειμένου 
να γίνει κατανοητό, παρατίθονται  εν συντομία διάφορες φιλοσοφίες εύρεσης μορφής που κυριαρχούσαν 
στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό τον περασμένο αιώνα και εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται ευρέως 
και  σήμερα. 

Διαδικασίες σχεδιασμού εμπνευσμένες από τη φύση

   Κοιτάζοντας πίσω σε προ-υπολογιστικές περιόδους, γύρω στα τέλη του 19ου αιώνα, πρωτοποριακοί 
αρχιτέκτονες και στοχαστές άρχιζαν να αμφισβητούν την ιστορικιστική αρχιτεκτονική της εποχής τους, 
την οποία αισθάνθηκαν αναχρονιστική επειδή δεν ανταποκρίνονταν τόσο στην τεχνολογική εξέλιξη 
όσο και στην κοινωνική δομή. Άρχισαν να παροτρύνουν για καθολικές αρχές σχεδιασμού που θα 
αντικαθιστούσαν την ατομική ιδέα και την απλή αναπαραγωγή των ιστορικών στυλ. Στην προσπάθειά 
τους να το κάνουν, η προσοχή τους στράφηκε στη φύση και την επιστήμη. 

    Ο γερμανικός βιολόγος Ernst Haeckel, με το βιβλίο του Kunstformen der Natur (1904) ήταν μια βαθιά 
επίδραση σε πολλούς αρχιτέκτονες και σχεδιαστές. Έργα όπως οι είσοδοι του σταθμού Mitro στο Παρίσι 
από τον Hector Guimard (Εικόνα_58) και πολλοί άλλοι μέσα στα κινήματα Art Deco και Art Nouveau 
εμπνεύστηκαν πολύ από αυτό. Μεγάλο μέρος αυτής της αποκαλούμενης αρχιτεκτονικής εμπνευσμένης 
από τη φύση προέκυπτε συνεχώς από τη δεκαετία του 1920 έως τη δεκαετία του ‘60 και του ‘70, όπως 
για παραδείγματα, το Haus Duldeck (1916) του Rudolf Steiner, το Endless House του Frederick Kiesler 
(1950) και το TWA Terminal του Eero Saarinen (1962) (Εικόνα_60). 

   Η αρχιτεκτονική που βασίζεται στη φύση εξακολουθεί να συμβαίνει και σήμερα με έργα όπως η Πόλη 
των Τεχνών και Επιστημών του Santiago Calatrava στη Βαλένθια (1998) και το Παγκόσμιο Ερευνητικό 
Περίπτερο ICD / ITKE του Achim Mengese στη Στουτγάρδη (2012) (Εικόνα_59). Παρόλο που για κάθε 
ένα από αυτά τα έργα χρησιμοποιήθηκαν διαφορετικά εργαλεία, όλοι μιμούνται τις έξυπνες διεργασίες 
των ζωντανών οργανισμών, μετατρέποντάς τες σε αρχιτεκτονική και όχι απλά χρησιμοποιώντας τες ως 
έμπνευση για τελική μορφή.

Εικόνα_58 : Είσοδος του σταθμού Mitro, Παρίσι
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Διαδικασίες σχεδίασης με γνώμονα τη γεωμετρία

 Οι γεωμετρικοί κανόνες και αναλογίες αποτελούν τον κύριο οδηγό για άλλους σημαντικούς 
αρχιτέκτονες. Ο Louis Sullivan, ένας από τους σημαντικότερους αρχιτέκτονες του σύγχρονου κινήματος, 
χρησιμοποίησε τεχνικές όπως το τετράγωνο και το τριγωνισμό για να σχεδιάσει διακοσμητικά σχέδια 
(Menocal και Twombly 2000), ενώ ο Frank Lloyd Wright εφάρμοσε γεωμετρικούς κανόνες και αναλογίες 
στο σχεδιασμό του Unity Temple στο Σικάγο (1908) (Εικόνα_61). Ο σχεδιασμός του Wright βασίστηκε 
σε ένα πλέγμα 2 μέτρων, ενισχυμένο με διαστάσεις που προέκυψαν από τετραγωνισμό και δεν ήταν 
συμβατές με το πλέγμα (Jormakka 2007). Αργότερα, ο Le Corbusier προσπάθησε να συστηματοποιήσει 
τις δικές του αναλογικές σχεδιαστικές μεθόδους στο βιβλίο Modulor (1948), επαινώντας τη χρυσή 
τομή ως πύλη στην ομορφιά. Επίσης, χρησιμοποίησε το διάσημο διάγραμμα Modulor σε δύο από τα 
αριστουργήματα του, το Chapel Notre Dame du Haut στο Ronchamp (1954) (Εικόνα_62) και το Pa-
vilion της Philips στις Βρυξέλλες (1958). Και τα δύο είναι από τα πιο γεωμετρικά προηγμένα έργα του, 
αποδεικνύοντας ότι οι κανόνες αναλογίας Modulor θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως εργαλειοθήκη 
που προσφέρει απρόβλεπτες εξόδους.

Εικόνα_60 : Τερματικός Σταθμός Αεροδρομίου TWA, Νέα Υόρκη

Εικόνα_59 : Παγκόσμιο Ερευνητικό Περίπτερο ICD / ITKE , Στουτγκάρδη
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Σχεδιαστικές διεργασίες με γνώμονα το πλαίσιο

  Άλλοι αρχιτέκτονες έχουν χρησιμοποιήσει την αντίδρασή τους στην τοποθεσία και τη χρήση 
μορφολογικών και τυπολογικών στοιχείων ως σχεδιαστική προσέγγισή τους, σχηματίζοντας το 
σχεδιαστικό κίνημα γνωστό ως μεταμοντερνισμό. Ο Aldo Rossi, για παράδειγμα, χρησιμοποίησε 
βασικούς τύπους συχνά συνηθισμένους στο ιστορικό πλαίσιο των ιταλικών πόλεων (οκτάγωνο, 
κιονοστοιχία, καμάρα κλπ.) Σε πολύ καθαρά σχήματα, ανεξάρτητα από τη λειτουργία ή την κλίμακα. 
Το οκταγωνικό σχήμα του πύργου, για παράδειγμα, χρησιμοποιήθηκε στα σχέδια του για ένα γυμνάσιο 
στο Broni της Ιταλίας (1971), καθώς και το Teatro del Mondo στη Βενετία (1979) και το La Conica, το 
καφετιέρα που σχεδίασε για τον Alessi (1983, Jormakka 2007).

  Για τον Oswald Mathias Ungers, η απάντηση στο χώρο περιελάμβανε τον καθορισμό κοινών 
μορφολογικών χαρακτηριστικών, όπως η ύλη, η υφή, οι αψίδες, η συμμετρία, οι στέγες και οι γωνίες, και 
στη συνέχεια η προσπάθεια να αναπαραχθούν σε μια νέα σύνθεση. Το σύμπλεγμα κατοικιών του στο Löt-
zowplatz του Βερολίνου (που χτίστηκε το 1979 αλλά κατεδαφίστηκε το 2013) αποτελεί χαρακτηριστικό 
παράδειγμα αυτής της προσέγγισης (Εικόνα_63). 

Εικόνα_62 : Παναγία των Παρισίων, Ρωμαιοκαθολικό παρεκκλήσι, Γαλλία

Εικόνα_61 : Ναός Unity, Μοναχική καθολική εκκλησία, Σικάγο
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    Ο Mario Botta, από την άλλη πλευρά, χρησιμοποιεί απλές, συχνά συμμετρικές, μοντερνιστικές μορφές 
σε συνδυασμό με υλικά εμπνευσμένα από το χώρο, χρώματα και παραδοσιακές τεχνικές κατασκευής. 
Η μονοκατοικία του στο Ligornetto της Ελβετίας (1976), για παράδειγμα, φέρει τις χαρακτηριστικές 
λωρίδες που βρίσκονται συχνά στην περιοχή (Εικόνα_64).
                                 

Διαδικασίες σχεδιασμού με γνώμονα την απόδοση

   Σε αντίθεση με τα παραπάνω, πολλοί αρχιτέκτονες και μηχανικοί έχουν ασκήσει μια εντελώς διαφορετική 
μέθοδο εύρεσης σχεδίασης. Έχουν επικεντρωθεί στην ελάχιστη δυνατή μορφή, που απορρέει από τις 
δομικές επιδόσεις και τις ιδιότητες των υλικών. Η σχέση του κτιρίου με το περιβάλλον του παίζει μόνο 
μικρό ρόλο. Ο πύργος χάλυβα του Vladimir Shukhov, που χτίστηκε για μια βιομηχανική έκθεση στο 
Nizhny Novgorod το 1896, ήταν η πρώτη διαδικτυακή υπερβολική δομή του κόσμου. Αυτή η δομή 
αντιγράφηκε έπειτα σε μεγάλο μέρος του μεταγενέστερου έργου του Shukhov, συμπεριλαμβανομένου 
του πύργου τηλεπικοινωνιών (πύργος Shukhov) που χτίστηκε στη Μόσχα (Εικόνα_66), η οποία 
εξακολουθεί να υπάρχει και σήμερα. Αυτή η δομή επιτυγχάνει έναν τέλειο συνδυασμό μαθηματικού 
σχήματος, βελτιστοποιημένης δομής και απόδοσης υλικού (Khan-Magomedov 1987). 

Εικόνα_64 : Μονοκατοικία, Ελβετία

Εικόνα_63 : Σύμπλεγμα κατοικιών, Βερολίνο
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    Η δομή του σκυροδέματος του Heinz Isler για το κέντρο WyssGarden στο Solothurn της Ελβετίας, που 
χτίστηκε το 1962, προϋποθέτει παρόμοια υπερβολικά σχήματα μεγέθους 650 τετραγωνικών μέτρων, με 
πάχος κελύφους μόλις 60 mm. Τέλος, ο Frei Otto, που ερεύνησε τις δομές της εφελκυστικής μεμβράνης, 
ανέπτυξε το Ολυμπιακό Στάδιο του Μονάχου το 1972 (Εικόνα_65) - ένα ξεκάθαρο σημείο της καριέρας 
του. Αν και αναπτύχθηκε σε μια εποχή που οι υπολογιστές δεν χρησιμοποιούνται καθόλου στην 
αρχιτεκτονική, η προσέγγιση σχεδιασμού που υιοθετήθηκε από τους Shukhov, Isler και Otto συνδέεται 
στενά με τις σύγχρονες τεχνικές επιτελικού σχεδιασμού.
                                    

  Τι είναι δηλαδή ο «γενετικός σχεδιασμός»; Δεν υπάρχει ένας ορισμός του όρου, αλλά πολλοί 
συμπληρωματικοί ορισμοί με κοινά χαρακτηριστικά, που ποικίλλουν ανάλογα με διαφορετικούς 
αρχιτεκτονικούς θεωρητικούς. Συνολικά, μπορεί να περιγραφεί ως μια μέθοδος σχεδιασμού όπου η 
δημιουργία της φόρμας βασίζεται σε κανόνες ή αλγόριθμους, που συχνά προέρχονται από υπολογιστικά 
προγράμματα, όπως το Rhino και το Grasshopper. 

     Ο Eisenman εφάρμοσε αυτές τις τεχνικές σε σχέση με τους κανόνες σχεδίασης, αναπτύσσοντας διάφορα 
κτίρια σε αυτή τη βάση, όπως το Biocentrum στη Φρανκφούρτη (1987) και το κεντρικό γραφείο της 

Εικόνα_66 : Πύργος τηλεπικοινωνιών, Μόσχα

Εικόνα_65 : Εφελκυστική μεμβράνη, Ολυμπιακό Στάδιο, Μόναχο
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Nunotani Corporation στο Τόκιο (1992, σχήμα 05) (Eisenman 2004). Θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί 
ότι αυτή η μέθοδος σχεδιασμού ήταν η πρώτη σύγχρονη προσπάθεια γενετικού σχεδιασμού. Καθώς 
οι αλγόριθμοι και οι δέσμες ενεργειών γίνονται πιο προσιτοί στους αρχιτέκτονες και τους σχεδιαστές, 
και τα πιο προσιτά, τα παραμετρικά εργαλεία, τα λογισμικά προσομοίωσης, οι βελτιστοποιήσεις και οι 
γενετικοί αλγόριθμοι κυριαρχούν στις σύγχρονες γενετικές τεχνικές σχεδίασης.

   Στο βιβλίο Generative Gestaltung (Lazzeroni, Bohnacker, Groί και Laub 2009), οι συγγραφείς ορίζουν 
το γενετικό σχεδιασμό ως μια κυκλική διαδικασία βασισμένη σε μια απλή ιδέα, η οποία εφαρμόζεται σε 
έναν κανόνα ή έναν αλγόριθμο (Εικόνα_67). Στη συνέχεια μεταφράζεται σε έναν πηγαίο κώδικα, ο οποίος 
παράγει σειριακή έξοδο μέσω υπολογιστή. Οι έξοδοι επιστρέφουν μέσω ενός βρόχου ανατροφοδότησης, 
επιτρέποντας στον σχεδιαστή να αναδιαμορφώσει τον αλγόριθμο και τον πηγαίο κώδικα. Πρόκειται για 
μια επαναληπτική λειτουργία, στηριζόμενη στην ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ του σχεδιαστή και 
του συστήματος σχεδιασμού.

  Ο Celestino Soddu (1994) ορίζει τον γενετικό σχεδιασμό ως μια «μορφογενετική διαδικασία που 
χρησιμοποιεί αλγορίθμους δομημένους ως μη γραμμικά συστήματα για ατελείωτα μοναδικά και μη 
επαναλαμβανόμενα αποτελέσματα που εκτελούνται από κώδικα ιδεών, όπως στη φύση». Πράγματι, 
οι έννοιες του γενετικού σχεδιασμού και της ψηφιακής μορφογένεσης συνδέονται στενά. Ο όρος 
«μορφογένεση» προέρχεται από τις ελληνικές λέξεις morphe (μορφή, έννοια «μορφή») και γένεση 
(γένεσις, δηλαδή «γέννηση»), έτσι θα μπορούσε να μεταφραστεί κυριολεκτικά ως «γέννηση της μορφής». 
Όπως και με τον όρο «γενετική σχεδίαση», δεν υπάρχει μοναδικός ορισμός για τη μορφογένεση και 
φαίνεται ότι η ορολογία αλλάζει σε σχέση με τις αναδυόμενες τεχνολογίες και τεχνικές.

   Ο Branko Kolarevic (2003) περιγράφει την ψηφιακή μορφογένεση ως εξής: «Οι προβλέψιμες σχέσεις 
μεταξύ σχεδιασμού και αναπαραστάσεων εγκαταλείπονται υπέρ των υπολογιστικών παραγόμενων 
περιπλοκών. Μοντέλα σχεδιασμού ικανά για συνεπή, συνεχή και δυναμικό μετασχηματισμό αντικαθιστούν 
τους στατικούς κανόνες των συμβατικών διαδικασιών. Σύνθετες καμπυλόγραμμες γεωμετρίες 
παράγονται με την ίδια ευκολία όπως η Ευκλείδεια γεωμετρία επίπεδων σχημάτων και κυλινδρικών, 
σφαιρικών ή κωνικών μορφών. Το σχέδιο δεν “δημιουργεί” πλέον το σχέδιο. Τμήματα αποκτούν καθαρά 
αναλυτικό ρόλο. Τα πλέγματα, οι επαναλήψεις και οι συμμετρίες χάνουν τον προηγούμενο λόγο ύπαρξής 
τους, καθώς η απεριόριστη μεταβλητότητα γίνεται εφικτή και παρουσιάζει εναλλακτικές λύσεις στη 
μαζική παραγωγή. Επιπλέον, βλέπει τέτοιες μεθόδους όπως απρόβλεπτους μηχανισμούς δημιουργίας, 
βασιζόμενοι σε ψηφιακά εργαλεία , όπου οι παραδοσιακές αρχιτεκτονικές αξίες αντικαθίστανται από 
πολυπλοκότητα, ασυμμετρία, καμπυλόγραμμοτητα, άπειρη μεταβλητότητα και μαζική προσαρμογή. Η 
αρχιτεκτονική μορφολογία επικεντρώνεται στις αναδυόμενες και προσαρμόσιμες ιδιότητες της μορφής. 
Η μορφή δεν γίνεται πλέον, αλλά δημιουργείται, βάσει ενός συνόλου κανόνων ή αλγορίθμων, σε 
συνδυασμό κυρίως με ψηφιακά αλλά και φυσικά εργαλεία και τεχνικές. 

    Ο Michael Hensel περιγράφει την ψηφιακή μορφογένεση ως μια διαδικασία αυτο-οργάνωσης, η οποία 
στηρίζει την ανάπτυξη των ζωντανών οργανισμών από τις οποίες μπορούν να μάθουν αρχιτέκτονες 
(Hensel, Menges και Weinstock 2006). Στο τελευταίο βιβλίο τους, οι Rivka και Robert Oxman (2013) 
ταξινομούν τη μορφή παραγωγής σε έξι κυρίαρχα μοντέλα σε σχέση με τον κύριο οδηγό της: μαθηματικό, 
τεκτονικό, υλικό, φυσικό, κατασκευαστικό και επιτελικό. Θεωρούν την ψηφιακή μορφογένεση ως 

Εικόνα_67 : Διαδικασία Γενετικού Σχεδιασμού
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«την εκμετάλλευση γενετικών μέσων για την παραγωγή της υλικής μορφής και την εξελικτική της 
μετάλλαξη». Οι βασικές του έννοιες περιλαμβάνουν τοπολογικές γεωμετρίες, γενετικούς αλγορίθμους, 
παραμετρικό σχεδιασμό και ανάλυση απόδοσης. 

   Τέλος, η Toyo Ito συγκρίνει τη «γενετική τάξη» με τον μηχανισμό ανάπτυξης των δέντρων, η μορφή 
του οποίου απορρέει από την επανάληψη απλών κανόνων, δημιουργώντας μια πολύ περίπλοκη διάταξη 
(Turnbull 2012). Το σχήμα ενός δέντρου ανταποκρίνεται στο περιβάλλον του, θολώνει τα όρια των 
εσωτερικών και εξωτερικών χώρων - ιδιότητες που είναι εύκολο να αναγνωριστούν στο περίπτερο του 
Ito Serpentine Gallery στο Λονδίνο (2002) (Εικόνα_68).

   Τα τελευταία 10 χρόνια, τα αναδυόμενα υπολογιστικά εργαλεία και τεχνικές έχουν ισχυρό αντίκτυπο 
στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. Από τότε, οι αρχιτέκτονες και οι σπουδαστές της αρχιτεκτονικής 
προσπαθούν να ενσωματώσουν τις ψηφιακές μεθόδους στη διαδικασία σχεδιασμού, εξερευνώντας νέες 
δυνατότητες και προκλήσεις.

  Επιπλέον, ο συνδυασμός των αυξανόμενων τιμών των πρώτων υλών και της πτώσης του κόστους 
παραγωγής CAM ωθεί αυτή την εξέλιξη ακόμη πιο γρήγορα. Η ατομικότητα της μορφής και η σειριακή 
μαζική παραγωγή της γίνονται μια πραγματικότητα μέσα σε ένα όλο και πιο προσιτό πλαίσιο εργασίας. 

  Τα αρθρωτά κατασκευάσματα εμφανίστηκαν στην αρχιτεκτονική πολλούς αιώνες πριν. Πληρούν 
την αναγκαιότητα υποδιαίρεσης των δομικών στοιχείων για την επίτευξη ευκολότερης, ταχύτερης και 
φθηνότερης κατασκευής, μεταφοράς και συναρμολόγησης κατασκευών.

     Οι αρθρωτές κατασκευές αναπτύσσονται περαιτέρω στην τελειότητα κατά τη διάρκεια της βιομηχανικής 
εποχής, είναι τυποποιημένες, επιτρέποντάς τους να κατασκευαστούν πολλές φορές. Η ομοιογενής, 
πανομοιότυπη μονάδα, που αναπαράγεται εύκολα από την υπάρχουσα τεχνολογία, εξακολουθεί να 
αναβιώνει σήμερα την αρχιτεκτονική κατασκευή. Μια αρχιτεκτονική βασισμένη σε δομικά στοιχεία που 
παράγονται γρήγορα “με stencil”, καθορίζει την κατανόηση των δομοστοιχειωτών κατασκευών μέχρι 
σήμερα.

   Σήμερα, στην ψηφιακή εποχή, οι αναδυόμενες τεχνολογίες CAD / CAM και οι τεχνολογίες 3D printing 
επιτρέπουν μια διαφορετική αντίληψη της σύγχρονης τεχνολογίας. Για περισσότερα από 20 χρόνια, το 
CAD (Computer Aided Design) αντικαθιστά τις παραδοσιακές τεχνικές σχεδίασης και μορφοποίησης. 
Το προηγμένο λογισμικό 3d-modeling επιτρέπει τη δημιουργία και το χειρισμό πολύπλο κων γεωμετριών.

Εικόνα_68 : Εκθεσιακό Περίπτερο, Λονδίνο
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  Τέλος, τα εργοστάσια επεξεργασίας CNC (Computer Numerical Control) που εμφανίζονται ήδη στη 
δεκαετία του ‘50, σήμερα χρησιμοποιούνται στην κατασκευή, όπως ποτέ άλλοτε. Το CAM (Computer 
Aided Manufacturing), επιτρέπει την απευθείας μετάδοση δεδομένων από τον υπολογιστή στη συσκευή 
κατασκευής.

  

Εικόνα_70 : Πύργος Al Bahr, Αμπού Ντάμπι

Εικόνα_69 : Αρθρωτή ξύλινη κατασκευή, Σεβίλλη
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο 
 ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ
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2.1 ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

  Κάθε σχεδιαστής και καλλιτέχνης καθ’ όλη την πορεία της εξέλιξής του, προσπαθεί να βρει και να 
βελτιώσει το προσωπικό του στυλ σχεδίασης, την σχεδιαστική του ταυτότητα. Για να επιτευχθεί κάτι 
τέτοιο όμως απαιτείται αρκετός χρόνος σχεδίασης και προσπάθειας. 

   Παρακάτω παρατίθενται ορισμένα σκίτσα σχεδίασης του σπουδαστή, μέσα από ορισμένα case studies 
διαφόρων προϊόντων και αρχιτεκτονικών δομών, που παρουσιάζουν την σχεδιαστική του ταυτότητα.

Εικόνα_71 : Αρχικά σκίτσα μηχανής espresso
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Εικόνα_72 : Αρχικά σκίτσα ρολόι-ξυπνητήρι

Εικόνα_73 : Αρχικά σκίτσα επίπλου Ι
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Εικόνα_74 : Αρχικά σκίτσα επίπλου ΙΙ

Εικόνα_75 : Αρχικά σκίτσα εκθεσιακού περιπτέρου Ι
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Εικόνα_76 : Αρχικά σκίτσα εκθεσιακού περιπτέρου ΙΙ

Εικόνα_77 : Αρχικά σκίτσα εκθεσιακού περιπτέρου ΙΙΙ
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Εικόνα_78 : Σκίτσα περιγραφής φακού

Εικόνα_79 : Σκίτσο απεικόνισης τελικής πρότασης φακού
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Εικόνα_80 : Σκίτσα περιγραφής powerbank

Εικόνα_81 : Σκίτσα απεικόνισης τελικής πρότασης powerbank
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2.2 ΑΡΧΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

   Στη συγκεκριμένη περίπτωση, επιδιώχθηκε μέσα από μια σειρά αφαιρετικών καμπυλόγραμμων σχεδίων, 
να δημιουργηθεί ένα σύνολο απ’ αυτά, τα οποία παρατηρώντας τα κάποιος, θα μπορούσε να βρει κοινά 
στοιχεία μεταξύ τους, διακρίνοντας έτσι το σχεδιαστικό στυλ του δημιουργού τους.
 
  Παρακάτω παρουσιάζονται τριάντα πέντε σχέδια, τα οποία δημιουργήθηκαν με την συγκεκριμένη 
σειρά, με σκοπό να γίνει αντιληπτή η εξέλιξη αυτών απ’ το πρώτο μέχρι και το τελευταίο σχέδιο.

   Επιπλέον,  παρατηρώντας τα κάποιος μπορεί να του θυμίζουν διάφορους ζωντανούς οργανισμούς και 
προϊόντα, όπως χαρακτηρίζονται από το σχεδιαστή.

Εικόνα_82 :  Sex toys
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Εικόνα_83 :  Γάντι του μποξ

Εικόνα_84 :  Μέλλισα σε λουλούδι
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Εικόνα_85 :  Βυθός, Φάλαινα & Πλοίο

Εικόνα_86 :  Μολύβια με σβήστρα
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Εικόνα_87 :  Διαστημικός Σταθμός

Εικόνα_88 :  Κοράλλια
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Εικόνα_89 :  Ιστιοφόρο

Εικόνα_90 :  Αθλητικές Μπάλες
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Εικόνα_91 :  Προβολέας

Εικόνα_92 :  Ψάρια
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Εικόνα_93 :  Γυναικείο Πέδιλο

Εικόνα_94 :  Κεφάλι Πτηνού
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Εικόνα_95 :  Πνευστό Όργανο

Εικόνα_96 :  Κουδουνίστρα
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Εικόνα_97 :  Τυλιγμένη Κορδέλα

Εικόνα_98 :  Καπέλο
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Εικόνα_99 :  Σφεντόνα

Εικόνα_100 :  Δαχτυλίδι
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Εικόνα_101 :  Κόκκαλο για παπούτσια

Εικόνα_102 :  Κατασκευή από μπαλόνι
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Εικόνα_103 :  Σκορπιός

Εικόνα_104 :  Πολυθρόνα
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Εικόνα_105 :  Σκουλαρίκι

Εικόνα_106 :  Ανοιχτήρι
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Εικόνα_107 :  Ομπρέλα

Εικόνα_108 :  Σακίδιο Πλάτης
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ΣΕικόνα_109 :  Όσπριο που φυτρώνει

Εικόνα_110 :  Μύγα
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Εικόνα_111 :  Ακουστικά με Μικρόφωνο

Εικόνα_112 :  Γραβάτα
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Εικόνα_113 :  Αερόπλοιο Ζέπελιν

Εικόνα_114 :  Ιπτάμενη Μηχανή
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Εικόνα_115 :  Αυγά

Εικόνα_116 :  Κάθισμα Πουφ
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2.3 ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΟΤΙΒΩΝ

   Παρατηρώντας τα παραπάνω αφαιρετικά σχέδια, διαπιστώνεται ένας κοινός τρόπος σχεδίασης, μια 
σειρά επαναλαμβανόμενων καμπυλόμορφων μοτίβων και στοιχείων σχεδίασης, τα οποία θα μπορούσαν 
να διαχωριστούν και να ομαδοποιηθούν.

  Η διαδικασία ομαδοποίησης αυτών των μοτίβων έγινε με οπτικά κριτήρια. Συγκεκριμένα, με τη 
χρήση του ριζόχαρτου και μέσα από την αναζήτηση από κάθε σχέδιο, απομονώθηκαν τα μοτίβα που τα 
συνέθεταν.

Με αυτόν τον τρόπο δημιουργήθηκαν έξι μεγάλες ομάδες με κοινά χαρακτηριστικά (όπως κερατοειδή, 
οβάλ, φυλλώδη, κυρτοειδή, κωνοειδή και τοξωτά). Στη συνέχεια, επιδιώχθηκε να γίνει μια εκ νέου 
ομαδοποίηση με αυστηρότερα μορφολογικά κριτήρια. Μέσα από αυτή τη διαδικασία προέκυψαν είκοσι 
μία νέες υποομάδες, που θα αποτελούσαν τη βάση για περαιτέρω επεξεργασία.

   Παρακάτω, παρατίθεται και γίνεται πιο ξεκάθαρος ο αριθμός των επαναλαμβανόμενων μοτίβων που 
υπήρχαν στα αρχικά σχέδια, κάνοντας έτσι εμφανή και το προσωπικό τρόπο σχεδίασης του σπουδαστή.

Εικόνα_117 :  Ομάδα Κερατοειδών Μοτίβων_Ι
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Εικόνα_118 :  Ομάδα Κερατοειδών Μοτίβων_ΙΙ

Εικόνα_119 :  Ομάδα Κερατοειδών Μοτίβων_ΙΙΙ
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Εικόνα_120 :  Ομάδα Κερατοειδών Μοτίβων_ΙV

Εικόνα_121 :  Ομάδα Κερατοειδών Μοτίβων_V
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Εικόνα_122 :  Ομάδα Οβάλ Μοτίβων_I

Εικόνα_123 :  Ομάδα Οβάλ Μοτίβων_II
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Εικόνα_124 :  Ομάδα Φυλλώδων Μοτίβων_I

Εικόνα_125 :  Ομάδα Φυλλώδων Μοτίβων_II
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Εικόνα_126 :  Ομάδα Κυρτοειδών Μοτίβων_I

Εικόνα_127 :  Ομάδα Κυρτοειδών Μοτίβων_II
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Εικόνα_128 :  Ομάδα Κυρτοειδών Μοτίβων_III

Εικόνα_129 :  Ομάδα Κυρτοειδών Μοτίβων_IV
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Εικόνα_130 :  Ομάδα Κυρτοειδών Μοτίβων_V

Εικόνα_131 :  Ομάδα Τοξωτών Μοτίβων_I
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2.4 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

   Ομαδοποιώντας τα επαναλαμβανόμενα μοτίβα, διαπιστώνεται ότι δημιουργούνται ορισμένες κοινές 
ομάδες απ’ αυτά, έξι πιο συγκεκριμένα. Στη συνέχεια, συγκρίνοντας πλέον τα κοινά μοτίβα μεταξύ 
τους, παρατηρείται ακόμα πιο έντονα η ομοιότητα και επανάληψη ορισμένων απ’ αυτών, με μικρές 
σχεδιαστικές διαφορές.

  Αποτέλεσμα των παραπάνω διαδικασιών ήταν να δημιουργηθεί μια συνολική γλώσσα σχεδίασης, η 
οποία θα αποτελείται από ένα συγκεκριμένο αριθμό μεμονομένων στοιχείων, που αντιπροσωπεύουν το 
γενικό στυλ σχεδίασης του δημιουργού τους. Με αυτόν τον τρόπο, ο σχεδιαστής θα έχει τη δυνατότητα 
να συνθέτει νέες φόρμες, «λέξεις», από τη δημιουργία συγκεκριμένων καθαρών  μορφών/ απλούστερων 
δομών, «γράμματα»

2.4.1 ΓΡΑΜΜΙΚΟ “ΑΛΦΑΒΗΤΟ”

    Σε πρώτη φάση λοιπόν, σχεδιάστηκε γραμμικά η σχεδιαστική γλώσσα, η οποία αποτελείται από είκοσι 
οχτώ μοτίβα, «γράμματα», εκ των οποίων τα είκοσι τέσσερα πρώτα συνθέτουν ζεύγη «Κεφαλαίου» και 
«μικρού» γράμματος, εξαιτίας της κοινής μορφής τους, ενώ τα τέσσερα τελευταία αποτελούν ανεξάρτητες 
φόρμες. Αξίζει να τονιστεί πως το πρώτο στοιχείο είναι κυκλικό όπως και το τελευταίο, ενώ ενδιάμεσα 
τους παρατηρείται μια ομαλή τροποποίηση που οδηγεί από τη μία πλευρά στην άλλη.

   Η συγκεκριμένη γλώσσα θα μπορούσε να ονομαστεί «abp», συνδυασμός της αγγλικής έννοιας ab-stract 
p-atterns (= αφαιρετικά μοτίβα) αλλά και λόγω αντιστοιχίας των αγγλικών γραμμάτων από το «a» έως 
το «p» βάση του αριθμού των αφαιρετικών μοτίβων της. Παρακάτω παρουσιάζεται η νέα σχεδιαστική 
γλώσσα, με την σειρά των γραμμικών μοτίβων.

Εικόνα_132 : Γραμμικό ζευγάρι απλούστερων δομών Ι
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Εικόνα_133 : Γραμμικό ζευγάρι απλούστερων δομών ΙΙ

Εικόνα_134 : Γραμμικό ζευγάρι απλούστερων δομών ΙΙΙ



77

Εικόνα_135 : Γραμμικό ζευγάρι απλούστερων δομών ΙV

Εικόνα_136 : Γραμμικό ζευγάρι απλούστερων δομών V
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Εικόνα_137 : Γραμμικό ζευγάρι απλούστερων δομών VΙ

Εικόνα_138 : Γραμμικό ζευγάρι απλούστερων δομών VIΙ
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Εικόνα_139 : Γραμμικό ζευγάρι απλούστερων δομών VIIΙ

Εικόνα_140 : Γραμμικό ζευγάρι απλούστερων δομών ΙX
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Εικόνα_141 : Γραμμικό ζευγάρι απλούστερων δομών X

Εικόνα_142 : Γραμμικό ζευγάρι απλούστερων δομών XΙ
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Εικόνα_143 : Γραμμικό ζευγάρι απλούστερων δομών XIΙ

Εικόνα_144 : Γραμμική απλούστερη δομή ΧΙΙΙ
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Εικόνα_146 : Γραμμική απλούστερη δομή ΧV

Εικόνα_145 : Γραμμική απλούστερη δομή ΧΙV

Εικόνα_147 : Γραμμική απλούστερη δομή ΧVΙ
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2.4.2 ΕΓΧΡΩΜΟ “ΑΛΦΑΒΗΤΟ”

  Στη συνέχεια, έχοντας δημιουργηθεί η νέα γλώσσα σχεδίασης και θέλοντας να γίνει ακόμα πιο 
ενδιαφέρουσα η γλώσσα αυτή, αποδόθηκε σε κάθε ένα στοιχείο, «γράμμα», ένα συγκεκριμένο χρώμα, 
δίνοντάς του έτσι μια ακόμα ιδιότητα και πληροφορία.

   Η επιλογή των χρωμάτων έγινε βάση του χρωματικού κύκλου, ξεκινώντας από το κόκκινο και φτάνοντας 
σταδιακά στο πορτοκαλί χρώμα. Τα ζεύγη έχουν πανομοιότυπους τόνους, για να γίνεται ακόμα πιο 
έντονη η σύνδεση μεταξύ τους, ενώ τα υπόλοιπα τέσσερα στοιχεία έχουν διαφορετικά χρώματα.

Εικόνα_148 : Έγχρωμο ζευγάρι απλούστερων δομών Ι
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Εικόνα_149 : Έγχρωμο ζευγάρι απλούστερων δομών ΙΙ

Εικόνα_150 : Έγχρωμο ζευγάρι απλούστερων δομών ΙII
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Εικόνα_151 : Έγχρωμο ζευγάρι απλούστερων δομών ΙV

Εικόνα_152 : Έγχρωμο ζευγάρι απλούστερων δομών V
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Εικόνα_153 : Έγχρωμο ζευγάρι απλούστερων δομών VΙ

Εικόνα_154 : Έγχρωμο ζευγάρι απλούστερων δομών VIΙ
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Εικόνα_155 : Έγχρωμο ζευγάρι απλούστερων δομών VIIΙ

Εικόνα_156 : Έγχρωμο ζευγάρι απλούστερων δομών IX
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Εικόνα_157 : Έγχρωμο ζευγάρι απλούστερων δομών X

Εικόνα_158 : Έγχρωμο ζευγάρι απλούστερων δομών XΙ
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Εικόνα_159 : Έγχρωμο ζευγάρι απλούστερων δομών XIΙ

Εικόνα_160 : Έγχρωμη απλούστερη δομή ΧΙΙΙ
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Εικόνα_162 : Έγχρωμη απλούστερη δομή ΧV

Εικόνα_161 : Έγχρωμη απλούστερη δομή ΧΙV

Εικόνα_163 : Έγχρωμη απλούστερη δομή ΧVI
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2.5 ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΟΤΙΒΩΝ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΕΞΕΩΝ 

   Έχοντας δημιουργηθεί λοιπόν η γλώσσα σχεδίασης και αφού τα στοιχεία της έχουν πλέον τα δικά τους 
χαρακτηριστικά, μορφή και χρώμα, επακόλουθο είναι ο σχεδιασμός νέων σχεδίων, «λέξεων», που θα 
αποτελούνται από αυτά, «συντακτικό».

2.5.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΜΟΤΙΒΑ

    Έτσι λοιπόν, παίρνοντας πρώτα τα γραμμικά μοτίβα, μετά από εκτύπωση και κόψιμο τεσσάρων φορών 
την γλώσσα σχεδίασης, και την εσκεμμένη αποφυγή σύνδεσης της γλώσσας σχεδίασης με προϊόντα 
ή κτίρια δημιουργήθηκαν πειραματικά νέες φόρμες, «λέξεις», πιο συγκεκριμένα τριάντα μία (31).Στη 
συνέχεια, έγινε μια προσπάθεια , η σύνδεση μεταξύ τους, «συντακτικό», να γίνει με κύριο κριτήριο τη 
δημιουργία νέων ομοιόμορφων και αφαιρετικών μορφών.

Εικόνα_164 : Γραμμικές συνθέσεις Ι
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Εικόνα_165 : Γραμμικές συνθέσεις ΙΙ

Εικόνα_166 : Γραμμικές συνθέσεις ΙΙΙ
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2.5.2 ΕΓΧΡΩΜΑ ΜΟΤΙΒΑ

   Έπειτα, ακολούθησε ο σχηματισμός νέων αφαιρετικών μορφών μέσα από τη σύνδεση του «έγχρωμου 
λεξιλογίου», προκύπτοντας αυτή τη φορά τριάντα τέσσερις. Και πάλι σκοπός ήταν να ταιριάζουν και 
να δένουν μεταξύ τους οι φόρμες των μοτίβων ομοιόμορφα, όμως αυτή την φορά προϋπόθεση ήταν να 
υπάρχει και μια χρωματική σύνδεση μεταξύ των μοτίβων αυτών, δημιουργώντας και μια νέα αισθητική, 
όπως παρατηρείται και παρακάτω.

Εικόνα_167 : Έγχρωμες συνθέσεις Ι
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Εικόνα_168 : Έγχρωμες συνθέσεις ΙΙ

Εικόνα_169 : Έγχρωμες συνθέσεις ΙΙΙ
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2.5.3 ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΑ ΜΟΤΙΒΑ

  Τέλος, πέρα από το δυσδιάστατο χώρο σχεδίασης, υπάρχει και ο τρισδιάστατος. Γι’ αυτό το λόγο 
κρίθηκε ενδιαφέρον μέσα από τη σύνδεση των μοτίβων της νέας γλώσσας σχεδίασης, η δημιουργία 
τρισδιάστατων αφαιρετικών μορφών.

   Στη συνέχεια, παρουσιάζονται έντεκα τρισδιάστατα σχέδια που προέκυψαν απ’ τις ενώσεις εγκοπών, 
«σημείων στίξης», που δημιουργήθηκαν σε διάφορα σημεία των «γραμμάτων».

Εικόνα_170 & 171 : Τρισδιάστατο μοτίβο Ι 
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Εικόνα_172 & 173 : Τρισδιάστατο μοτίβο ΙΙ

Εικόνα_174 & 175 : Τρισδιάστατο μοτίβο ΙΙΙ
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Εικόνα_176 & 177 : Τρισδιάστατο μοτίβο ΙV

Εικόνα_178 & 179 : Τρισδιάστατο μοτίβο V
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Εικόνα_180 & 181 : Τρισδιάστατο μοτίβο VI

Εικόνα_182 & 183 : Τρισδιάστατο μοτίβο VIΙ
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Εικόνα_184 & 185 : Τρισδιάστατο μοτίβο VIIΙ

Εικόνα_186 & 187 : Τρισδιάστατο μοτίβο ΙX
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Εικόνα_188 & 189 : Τρισδιάστατο μοτίβο X

Εικόνα_190 &191 : Τρισδιάστατο μοτίβο XΙ
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Εικόνα_192 : Σύνολο τρισδιάστατων μοτίβων 
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2.5.4 ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

  Έχοντας σχηματίσει όλες αυτές τις νέες μορφές, «λέξεις», και με τους τρεις παραπάνω τρόπους 
(γραμμικά, έγχρωμα και τρισδιάστατα μοτίβα) θα πρέπει να επισημανθούν ορισμένα συμπεράσματα, 
που προκύπτουν από τους τρεις τρόπους σύνδεσης των μοτίβων.

      -  Τριάντα ένα έναντι τριάντα τεσσάρων νέων έγχρωμων νέων σχημάτων. Στα γραμμικά δημιουργούνται 
από δύο έως πέντε συνδυασμοί μοτίβων, κυρίως τέσσερις κατά μέσο όρο, αντίθετα στα έγχρωμα 
δημιουργούνται τρεις έως τέσσερις συνδυασμοί, τρεις κατά μέσο όρο.

    Θα μπορούσε να διαπιστωθεί ότι μπορεί να υπάρχει μεγαλύτερος αριθμός τελικών μορφών, ωστόσο ο 
χρωματικός συνδυασμός δεν επιτρέπει μεγάλο πλήθος μοτίβων σε μια μορφή.

    -  Επιπλέον, και στις δύο ομάδες νέων μοτίβων ελάχιστα είναι αυτά που θυμίζουν τα αρχικά σχέδια που 
αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης της νέας σχεδιαστικής γλώσσας.

   Αυτό θα μπορούσε να οφείλεται στο γεγονός ότι στο σχεδιασμό των πρώτων σχεδίων δεν υπήρχε 
κάποιος περιορισμός, καθώς ο σχεδιαστής σχημάτιζε τις μορφές μέσω ελεύθερων καμπύλων γραμμών 
όπως αυτός ήθελε, σε αντίθεση με τον περιορισμό των ήδη διαμορφωμένων μοτίβων.

  - Τέλος, η δημιουργία των τρισδιάστατων μορφών μπορεί να ήταν μόλις έντεκα, το 1/3 δηλαδή περίπου 
των άλλων δύο,  ωστόσο το πλήθος των μοτίβων που τις αποτελούσαν ήταν από έξι  ως δέκα.
 
   Ο λόγος αυτός οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι η σύνδεση των μοτίβων γινόταν απ’ οποιαδήποτε 
κατεύθυνση, αφού το επέτρεπαν οι προκαθορισμένες εγκοπές.

  Συνεπώς, κάθε τρόπος προσέγγισης σχηματισμού έχει τα θετικά του, αλλά ταυτόχρονα και τους 
περιορισμούς του, που συμβάλλουν στο σχεδιασμό.

   Παράλληλα όμως, μέσα από αυτές τις διαδικασίες σύνθεσης διαπιστώθηκαν ορισμένα οφέλη 
που αφορούσαν τον σχεδιαστή τους. Πιο συγκεκριμένα:

   - Απόκτηση ευχέρειας στη δημιουργία νέων συνθέσεων.

   - Ανάπτυξη κριτικής που αφορά την αισθητική αντίληψη.

  - Διαχείριση της ελευθερίας σύνθεσης παράλληλα με τους περιορισμούς που προέκυπταν κατά 
περίπτρωση.

  - Τέλος, δυνατότητα αξιοποίησης αυτής της διαδικασίας ως μια νέα μεθοδολογία σχεδίασης 
με  μεγάλο εύρος ιδεών.



103

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο 
 ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ
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3.1 ΕΥΡΕΝΑ ΕΙΚΟΝΩΝ

  Πέρα από το θεωρητικό υπόβαθρο που προηγήθηκε, προκειμένου να γίνει πιο ξεκάθαρος και 
κατανοητός ο όρος του παραμετρικού σχεδιασμού, και η συμβολή του στην αρχιτεκτονική, όπως επίσης 
και η εξέλιξη των νέων μορφών κατασκευής, κρίθηκε απαραίτητη και η αναζήτηση εικόνων για μια πιο 
ολοκληρωμένη έρευνα για το κομμάτι του σχεδιασμού που θα ακολουθούσε.

   Έτσι παρατίθεται αρχικά με σειρά από αφαιρετικές φόρμες και μορφές, έπειτα αρχιτεκτονικών κτιρίων 
και δομών, καθώς και ο τρόπος κατασκευής των τελευταίων, ενώ σημαντική είναι και η αποτύπωση 
δομών σε μικρότερη κατασκευαστική κλίμακα, μέσω μακετών και των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν. 

   Τέλος, παρατίθενται πιο αφαιρετικές αρχιτεκτονικές εγκαταστάσεις, ενώ προστίθενται στην έρευνα 
και στοιχεία πρασίνου και κατασκευές ανάπαυσης – παγκάκια.

  

Εικόνα_194 : Αφαιρετικές φόρμες Παραμετρικού σχεδιασμού ΙΙ

Εικόνα_193 : Αφαιρετικές φόρμες Παραμετρικού σχεδιασμού Ι
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Εικόνα_196 : Εικαστική σύνθεση ΙΙ

Εικόνα_197 : Εικαστική σύνθεση ΙΙΙ

Εικόνα_195 : Εικαστική σύνθεση Ι
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Εικόνα_199  Κάτοψη κτιρίου Ολύμπια 66, Κίνα 

Εικόνα_200 : Προοπτικό συγκροτήματος κτιρίων

Εικόνα_198 : Κάτοψη κατοικίας
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Εικόνα_202 : Γκούγκενχαϊμ της Γλασκόβης, Zaha Hadid

Εικόνα_203 : Εστιατόριο Βosjes, Νότια Αφρική

Εικόνα_201 : Κτίριο του Roman Vlasov
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Εικόνα_205 : Αρχιτεκτονική μεταβλητή κατασκευή ΙΙ

Εικόνα_206 : Αρχιτεκτονική μεταβλητή κατασκευή ΙΙΙ

Εικόνα_204 : Αρχιτεκτονική μεταβλητή κατασκευή Ι
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Εικόνα_208 : Αρχιτεκτονική μεταβλητή κατασκευή V

Εικόνα_209 : Αρχιτεκτονική μεταβλητή κατασκευή VΙ

Εικόνα_207 : Αρχιτεκτονική μεταβλητή κατασκευή ΙV
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Εικόνα_211 : Λεπτομέρεια αρχιτεκτονικής μεταβλητής κατασκευής ΙΙ

Εικόνα_212 : Λεπτομέρεια αρχιτεκτονικής μεταβλητής κατασκευής ΙΙΙ

Εικόνα_210 : Λεπτομέρεια αρχιτεκτονικής μεταβλητής κατασκευής Ι
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Εικόνα_214 : Λεπτομέρεια αρχιτεκτονικής μεταβλητής κατασκευής V

Εικόνα_215 : Λεπτομέρεια αρχιτεκτονικής μεταβλητής κατασκευής VΙ

Εικόνα_213 : Λεπτομέρεια αρχιτεκτονικής μεταβλητής κατασκευής ΙV
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Εικόνα_217 : Αρχιτεκτονική μακέτα ΙΙ

Εικόνα_218 : Αρχιτεκτονική μακέτα ΙΙΙ

Εικόνα_216 : Αρχιτεκτονική μακέτα Ι
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Εικόνα_220 : Πρόταση αρχιτεκτονικής μεταβλητής κατασκευής ΙΙ

Εικόνα_221 : Πρόταση αρχιτεκτονικής μεταβλητής κατασκευής ΙΙΙ

Εικόνα_219 : Πρόταση αρχιτεκτονικής μεταβλητής κατασκευής Ι
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Εικόνα_223 : Καθίσματα εξωτερικού χώρου ΙΙ

Εικόνα_224 : Καθίσματα εξωτερικού χώρου ΙΙΙ

Εικόνα_222 : Καθίσματα εξωτερικού χώρου Ι
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Εικόνα_225 : Σημεία πρασίνου Ι

Εικόνα_226 : Σημεία πρασίνου και ανάπαυσης
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο 
 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ



117

4.1 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΔΕΑ

  Η κεντρική ιδέα του σχεδιασμού των αρχιτεκτονικών μορφών βασίστηκε στην επιλογή ορισμένων 
νέων μορφών, «λέξεων», που προέκυψαν από την σύνθεση των γραμμικών και έγχρωμων μοτίβων, 
«γραμμάτων», της νέας σχεδιαστικής γλώσσας.

    Παράλληλα, προκειμένου να υπάρχει άμεση σύνδεση μεταξύ του θεωρητικού και σχεδιαστικού πεδίου,  
δεν έλλειψε και η χρήση των τρισδιάστατων μορφών ως αγαλματίδια- έργα τέχνης, που μπορούν να 
υπάρχουν στους χώρους όπου θα τοποθετούνται και οι αρχιτεκτονικές δομές.

 Σκοπός της συγκεκριμένης μεθόδου δημιουργίας φόρμας, ήταν η παραγωγή ολοκληρωμένων 
αρχιτεκτονικών προτάσεων. Ήταν μια μη γραμμική προσέγγιση σχεδιασμού που λειτούργησε ως συνεχής 
βρόχος, η οποία επέτρεπε σε όλες τις φάσεις σχεδιασμού να συνδέονται μεταξύ τους.

  Μ’ αυτόν τον τρόπο, προσεγγίζεται και παρουσιάζεται ένας διαφορετικός τρόπος χρήσης των νέων 
εργαλείων, σε μια μη καθορισμένη συστηματική προσέγγιση, που σε συνεργασία με τα ψηφιακά εργαλεία 
σχεδίασης παραμετρικού σχεδιασμού δημιουργήθηκαν δύο αρχιτεκτονικές δομές.

                       

Εικόνα_228 : Επιλογή ορισμένων νέων “λέξεων” ΙΙ

Εικόνα_227 : Επιλογή ορισμένων νέων “λέξεων” Ι
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4.2 ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ - ΣΚΙΤΣΑ

Εικόνα_230 : Αρχικά σκίτσα κατσκευών ΙΙ

Εικόνα_231 : Σκίτσα περιγραφής κατασκευών Ι

Εικόνα_229 : Αρχικά σκίτσα κατσκευών Ι
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Εικόνα_233 : Σκίτσα περιγραφής κατασκευών ΙΙΙ

Εικόνα_234 : Σκίτσα περιγραφής τμημάτων κατασκευών 

Εικόνα_232 : Σκίτσα περιγραφής κατασκευών ΙΙ
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Εικόνα_235 : Σκίτσο τελικής απεικόνισης κατασκευής Ι

Εικόνα_236 : Σκίτσο τελικής απεικόνισης κατασκευής ΙΙ
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4.3  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ

 Οι προκύπτουσες μη-κλίμακες «πρωτο-τεκτονικές» δομές, μετατράπηκαν τελικά σε προτάσεις 
μεταβλητών αρχιτεκτονικών κατασκευών, όπου ο σχεδιασμός τους βασίστηκε εξ’ ολοκλήρου στον 
παραμετρικό σχεδιασμό, μέσω της χρήσης των σχεδιαστικών προγραμμάτων Rhino σε συνέργεια με το 
Grasshopper.

   Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά οι δύο αρχιτεκτονικές δομές, με τη χρήση γραμμικών σχεδίων, 
τον κώδικα γραφής στο πρόγραμμα σχεδίασης, καθώς επίσης και την συνοδεία φωτορεαλιστικών 
απεικονίσεων, έτσι ώστε να γίνουν πιο κατανοητές οι μορφές τους, όσο και η σύνδεσή τους με τους 
δημόσιους χώρους τοποθέτησης τους.

4.3.1 1η  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΔΟΜΗ

4.3.1.1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

   Η πρώτη αρχιτεκτονική δομή, συνολικών μέγιστων διαστάσεων: 14,85x12,85x3,70m, σχηματίστηκε 
μέσω των έγχρωμων μοτίβων, 9ο μικρό, 1o μικρό και 9ο κεφαλαίο, σχηματισμός ονομασίας κατασκευής: 
con_iAI. Η συγκεκριμένη δομή μπορεί να τοποθετηθεί σε ανοιχτούς δημόσιους χώρους, μικρού εμβαδού, 
που έχουν έλλειψη από παγκάκια και πράσινο.

   Το μεσαίο τμήμα της κατασκευής, αποτελεί τον κεντρικό χώρο στον οποίο μπορεί κάποιος να κινηθεί 
και να καθίσει στο παγκάκι και στο ύψωμα, που είναι κατασκευασμένο από χυτό υλικό. Τα υψώματα 
του είναι 0,10m διαφορετικής γκρι απόχρωσης για να ξεχωρίζουν. Μέσω της τοποθέτησης των 
καμπυλόμορφων ξύλινων σανίδων, πάχους 0,05m, που τοποθετούνται πάνω σε μικρά ξύλινα πηχάκια, 
ίδιου πάχους, ρ: 0,05m, και έτσι σχηματίζεται τελικά ένα κέλυφος διάτρητου χαρακτήρα που το ύψος του 
φτάνει στα 3,70m. 

  Το δεύτερο μεγαλύτερο τμήμα της δομής, αποτελείται από μία καμπυλόγραμμη φόρμα φυτεμένου 
πρασίνου, κατασκευασμένη και αυτή από μπετόν, μέγιστου ύψους 1,00m. Στο χώρο αυτό, οι επισκέπτες 
έχουν τη δυνατότητα να καθίσουν ή να ξαπλώσουν απολαμβάνοντας έτσι τη χαλάρωση σε ένα δημόσιο 
χώρο.

    Επιπρόσθετα, το τρίτο και μικρότερο τμήμα, σχεδιάστηκε και αυτό με την ίδια , δηλαδή να αξιοποιηθεί 
πρώτον ως χώρος ανάπαυσης στα ξύλινα παγκάκια που τοποθετήθηκαν, και δεύτερον, δίνεται η 
δυνατότητα προσθήκης πράσινου, φύτευσης δέντρων και λουλουδιών για την ύπαρξη περισσότερου 
πράσινου μέσα στο αστικό τοπίο. Η καμπυλόγραμμη αυτή κατασκευή έχει μέγιστο ύψος 1,30m,  πλάτη 
για παγκάκια, και είναι κατασκευασμένη από το ίδιο χυτό υλικό με τις ίδιες περίπου αποχρώσεις των 
άλλων δύο, ώστε να υπάρχει μεταξύ τους τόσο μορφολογικά όσο και χρωματικά. 

4.3.1.2 ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

        1. Χώρος Κίνησης
         2. Κέλυφος Διάτρητου Χαρακτήρα
         3. Σημείο Ανάπαυσης
         4. Καμπυλόμορφος Χώρος Ανάπαυσης
         5. Σημεία Ανάπαυσης
         6. Σημείο Φύτευσης

Εικόνα_237 : Κτιριολογικό πρόγραμμα κατασκευής Ι

1.

2.

3.

5.

5.
6.

4.
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4.3.1.3 ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ

   Όπως προαναφέρθηκε και στο θεωρητικό κομμάτι, ο παραμετρικός σχεδιασμός περιγράφεται ως μία 
διαδικασία σχεδιασμού όπου η δημιουργία της φόρμας βασίζεται σε κανόνες ή αλγορίθμους, που συχνά 
προέρχονται από υπολογιστικά προγράμματα, όπως το Rhino και Grasshopper, όπως συνέβη και στην 
συγκεκριμένη εργασία. Ωστόσο, επισημαίνεται και πάλι ότι ο σχεδιαστής είναι αυτός που παίρνει την 
τελική απόφαση για τη μορφή της εκάστοτε δομής. Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζεται ο κώδικας 
που δημιουργήθηκε για τον σχεδιασμό των τριών τμημάτων που απαρτίζουν την πρώτη αρχιτεκτονική 
δομή.

       

Εικόνα_240 :  Κώδικας σχεδίασης Κελύφους Διάτρητου Χαρακτήρα - Χώρου Κίνησης & Ανάπαυσης

Εικόνα_239 :  Κώδικας σχεδίασης Σημείου Ανάπαυσης - Φύτευσης 

Εικόνα_238 :  Κώδικας σχεδίασης Καμπυλόμορφου Χώρου Ανάπαυσης
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4.3.1.4 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

Εικόνα_241 : Πλαϊνή όψη - τυχαία κλίμακα

Εικόνα_242 : Κάτοψη - τυχαία κλίμακα

GSPublisherEngine 0.0.100.100
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4.3.1.5  ΦΩΤΟΡΕΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ

Εικόνα_244 : Φωτορεαλιστική απεικόνιση όψης Ι

Εικόνα_245 : Φωτορεαλιστική απεικόνιση όψης ΙΙ

Εικόνα_243 : Φωτορεαλιστική απεικόνιση κάτοψης
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Εικόνα_247 : Φωτορεαλιστική απεικόνιση τμήματος ΙΙ

Εικόνα_248 : Φωτορεαλιστική απεικόνιση τμήματος ΙΙΙ

Εικόνα_246 : Φωτορεαλιστική απεικόνιση τμήματος Ι
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Εικόνα_250 : Φωτορεαλιστική απεικόνιση ένταξης κατασκευής σε δημόσιο χώρο ΙΙ

Εικόνα_251 : Φωτορεαλιστική απεικόνιση ένταξης κατασκευής σε δημόσιο χώρο ΙΙΙ

Εικόνα_249 : Φωτορεαλιστική απεικόνιση ένταξης κατασκευής σε δημόσιο χώρο Ι
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Εικόνα_253 : Φωτορεαλιστική απεικόνιση ένταξης κατασκευής σε δημόσιο χώρο V

Εικόνα_254 : Φωτορεαλιστική απεικόνιση ένταξης αγάλματος σε δημόσιο χώρο 

Εικόνα_252 : Φωτορεαλιστική απεικόνιση ένταξης κατασκευής σε δημόσιο χώρο ΙV
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Εικόνα_256 : Φωτορεαλιστική νυχτερινή απεικόνιση ένταξης κατασκευής σε δημόσιο χώρο ΙΙ

Εικόνα_257 : Φωτορεαλιστική νυχτερινή απεικόνιση ένταξης κατασκευής σε δημόσιο χώρο ΙΙΙ

Εικόνα_255 : Φωτορεαλιστική νυχτερινή απεικόνιση ένταξης κατασκευής σε δημόσιο χώρο Ι
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Εικόνα_259 : Φωτορεαλιστική νυχτερινή απεικόνιση ένταξης κατασκευής σε δημόσιο χώρο V

Εικόνα_260 : Φωτορεαλιστική νυχτερινή απεικόνιση ένταξης αγάλματος σε δημόσιο χώρο 

Εικόνα_258 : Φωτορεαλιστική νυχτερινή απεικόνιση ένταξης κατασκευής σε δημόσιο χώρο ΙV
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4.3.2  2η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΔΟΜΗ

4.3.2.1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

   Όσον αφορά τη δεύτερη αρχιτεκτονική κατασκευή, συνολικών μέγιστων διαστάσεων 25,35x12,00x-
4,90m, σχηματίστηκε από τον συνδυασμό των έγχρωμων μοτίβων - 3ο κεφαλαίο, 5o μικρό και 8ο μικρό, 
σχηματισμός ονομασίας κατασκευής: con_Ceg -. Η τοποθέτηση της κατασκευής λόγω της μορφής της, 
ενδείκνυται για ελεύθερους επιμήκης δημόσιους χώρους.

   Η μεγάλη κατασκευή που βρίσκεται στα δεξιά, αποτελεί την κεντρική εξέδρα όπου μπορεί κάποιος να 
κινηθεί ή και να πραγματοποιηθεί η οργάνωση κάποιας εκδήλωσης. Η βάση της είναι κατασκευασμένη 
από χυτό υλικό για τον σχηματισμό των καμπύλων, με ύψος επιπέδων 0,15m και 0,10m πάνω, 
διαφορετικής γκρι απόχρωσης για να ξεχωρίζουν. Η ξύλινη κατασκευή αυτής της δομής επιλέχθηκε να 
διαφέρει από της πρώτης προκειμένου να παρουσιαστεί και ένας άλλος τρόπος σχεδίασης και αρθρωτής 
σύνδεσης μεταξύ των ξύλινων καμπυλόμορφων σανίδων, πάχους 0,04m και μέγιστου ύψους κατασκευής 
4,90m. 

   Το μεσαίο τμήμα της όπως, και το τρίτο τμήμα της πρώτης κατασκευής, εξυπηρετεί ως σημείο ανάπαυσης 
στα ξύλινα παγκάκια και χώρος πρασίνου μέσω φύτευσης δέντρων και λουλουδιών. Η επανάληψη αυτής 
της καμπυλόγραμμης φόρμας επιδιώκει την έμμεση σύνδεση των δύο αρχιτεκτονικών δομών, τονίζοντας 
και με αυτό τον τρόπο, το κοινό στυλ σχεδίασης τους.

   Επιπρόσθετα, η τρίτη δομή στεγάζει έναν εκθεσιακό χώρο που μπορεί να επισκεφτεί ο καθένας για να 
δει την καλλιτεχνική δουλειά συνδημοτών τους. Η κατασκευή αυτή τοποθετείται πάνω σε χυτή βάση, 
ύψους 0,10m. Τα μεγάλα κουφώματα επιτρέπουν την ορατότητα και έξω από αυτήν, ενώ η επικλινής 
στέγη της, ελάχιστου ύψους 2,80m έως 3,35m και πάχους 0,15m, υποδηλώνει μία κίνηση όμοια με αυτή 
του κάθε επισκέπτη μέσα στο χώρο.

   Τέλος, για τη σύνδεση των τριών αυτών τμημάτων, έχει ληφθεί και πάλι υπόψιν η κοινή χρήση των 
υλικών και των αποχρώσεων τους. Ενώ και πάλι και οι τρεις δομές φωταγωγούνται κατάλληλα με 
σποτάκια, έτσι ώστε να είναι προσιτές για το κοινό και κατά τις βραδινές ώρες. Επίσης, η τοποθέτηση 
των spots αναδεικνύει κάθε στοιχεί και σημείο αυτής της αρχιτεκτονικής δομής. 

4.3.2.2 ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

        1. Χώρος Κίνησης - Εξέδρα
         2. Κέλυφος Αρθρωτού Χαρακτήρα
         3. Σημείο Ανάπαυσης
         4. Σημείο Φύτευσης
         5. Εκθεσιακός Χώρος
         6. Προαύλιος Χώρος

Εικόνα_261 : Κτιριολογικό πρόγραμμα κατασκευής ΙΙ

1.

2.

3.

5.

3.

4.

6.
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4.3.2.3 ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ

Εικόνα_264 :  Κώδικας σχεδίασης Κελύφους Αρθρωτού Χαρακτήρα - Εξέδρας

Εικόνα_263 :  Κώδικας σχεδίασης Σημείου Ανάπαυσης - Φύτευσης 

Εικόνα_262 :  Κώδικας σχεδίασης Εκθεσιακού Χώρου
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4.3.2.4 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ
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4.3.2.5 ΦΩΤΟΡΕΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ

Σύνθεση VIII , 1923

Εικόνα_268 : Φωτορεαλιστική απεικόνιση όψης Ι

Εικόνα_269 : Φωτορεαλιστική απεικόνιση όψης ΙΙ

Εικόνα_267 : Φωτορεαλιστική απεικόνιση κάτοψης
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Εικόνα_271 : Φωτορεαλιστική απεικόνιση τμήματος ΙΙ

Εικόνα_272 : Φωτορεαλιστική απεικόνιση τμήματος ΙΙΙ

Εικόνα_270 : Φωτορεαλιστική απεικόνιση τμήματος Ι
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Εικόνα_274 : Φωτορεαλιστική απεικόνιση ένταξης κατασκευής σε δημόσιο χώρο ΙΙ

Εικόνα_275 : Φωτορεαλιστική απεικόνιση ένταξης κατασκευής σε δημόσιο χώρο ΙΙΙ

Εικόνα_273 : Φωτορεαλιστική απεικόνιση ένταξης κατασκευής σε δημόσιο χώρο Ι
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Εικόνα_277 : Φωτορεαλιστική απεικόνιση ένταξης κατασκευής σε δημόσιο χώρο V

Εικόνα_278 : Φωτορεαλιστική απεικόνιση ένταξης κατασκευής σε δημόσιο χώρο VΙ

Εικόνα_276 : Φωτορεαλιστική απεικόνιση ένταξης κατασκευής σε δημόσιο χώρο ΙV
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Εικόνα_280 : Φωτορεαλιστική νυχτερινή απεικόνιση ένταξης κατασκευής σε δημόσιο χώρο ΙI

Εικόνα_281 : Φωτορεαλιστική νυχτερινή απεικόνιση ένταξης κατασκευής σε δημόσιο χώρο ΙII

Εικόνα_279 : Φωτορεαλιστική νυχτερινή απεικόνιση ένταξης κατασκευής σε δημόσιο χώρο Ι
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Εικόνα_283 : Φωτορεαλιστική νυχτερινή απεικόνιση ένταξης κατασκευής σε δημόσιο χώρο V

Εικόνα_284 : Φωτορεαλιστική νυχτερινή απεικόνιση ένταξης κατασκευής σε δημόσιο χώρο VΙ

Εικόνα_282 : Φωτορεαλιστική νυχτερινή απεικόνιση ένταξης κατασκευής σε δημόσιο χώρο ΙV
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4.4  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

   Παρακάτω παρουσιάζονται τα βήματα που μπορεί να ακολουθήσει ένας σχεδιαστής, προκειμένου 
να δημιουργήσει μια δικία του σχεδιαστική γλώσσα, με σκοπό την αξιοποίηση της στον σχεδιασμό 
προϊόντων και με την χρήση του παραμετρικού σχεδιασμού.

Εικόνα_285 : Framework για την σχεδίαση και αξιοποίηση σχεδιαστικής γλώσσας
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο 
 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
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5.1  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝΙΚΩΝ ΜΑΚΕΤΩΝ

   Αξιοποιώντας λοιπόν τα μηχανήματα εκτύπωσης του εργαστηρίου, laser cut και 3D printer, κόπηκαν 
και εκτυπώθηκαν και στην συνέχεια κατασκευάστηκαν οι μακέτες των δύο αρχιτεκτονικών  δομών 
σε κλίμακα 1:20, διατηρώντας μέχρι το τελικό αποτέλεσμα την φυσική μορφή των υλικών που 
χρησιμοποιήθηκαν.

  Με αυτόν τον τρόπο, γίνεται ακόμη πιο κατανοητή η μορφή τους, ενώ παράλληλα  τονίζεται η 
σημαντικότητα της συνεργασίας μεταξύ του εξοπλισμού και των προγραμμάτων του παραμετρικού 
σχεδιασμού για την επίτευξη ευκολότερης ,ταχύτερης ,φθηνότερης συναρμολόγησης και  κατασκευής 
αυτών.

5.1.1 1η  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΔΟΜΗ

1ο ΒΗΜΑ:

  Μετατροπή τμημάτων της αρχιτεκτονικής δομής σε μορφή vectors, απαραίτητη για την αναγνώριση 
από το λογισμικό του μηχανήματος δισδιάστατης κοπής.

2ο ΒΗΜΑ:

   Αποστολή και άνοιγμα των αρχείων από το λογισμικό του μηχανήματος. 

3ο ΒΗΜΑ:

    Ρύθμιση εντολών και παραμέτρων του μηχανήματος laser cut, για τη σωστή κοπή των ξύλινων πλακών.

4ο ΒΗΜΑ:

   Τοποθέτηση ξύλινης πλάκας, διαστάσεων 60 x 40 x 0,40 cm, πάνω στην “τράπεζα” του μηχανήματος.

Εικόνα_286 : Ανάπτυγμα κομματιών ξύλινης κατασκευής για την κοπή τους στο μηχάνημα laser cut 
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5ο ΒΗΜΑ:

   Διαδικασία κοπής ξύλινων πλακών.

6ο ΒΗΜΑ:

   Ολοκλήρωση κοπής των δισδιάστατων ξύλινων τμημάτων της κατασκευής, περιλαμβανομένων και 
φιγούρων και δέντρων, για την καλύτερη απόδοση ανθρωπομετρικών μεγεθών.

7ο ΒΗΜΑ:

   Συναρμολόγηση και κόλλημα των ξύλινων κομματιών για τη δημιουργία της αντίστοιχης ξύλινης 
κατασκευής.

Εικόνα_287 : Ξύλινη πλάκα, διαστάσεων 60 x 40 x 0,40 cm, έτοιμη για κοπή

Εικόνα_288 : Συγκέντρωση κομμένων ξύλινων κομματιών κατασκευής
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8ο ΒΗΜΑ:

   Χάραξη και κοπή μακετόχαρτων στην επιθυμητή μορφή, μέσω βοηθητικών οδηγών από την εκτύπωση 
των αντίστοιχων γραμμικών σχεδίων.

9ο ΒΗΜΑ:

   Κόλληση τμημάτων για την ολοκλήρωση της βάσης.

10ο ΒΗΜΑ:

   Παράλληλα, αποστέλονται τα υπόλοιπα τρισδιάστατα τμήματα της κατασκευής για την τρισδιάστατη 
εκτύπωση μέσω 3D printer και υλικού pla.

11ο ΒΗΜΑ:

  Ρύθμιση εντολών και παραμέτρων του μηχανήματος 3D printer, για τη σωστή τρισδιάστατη εκτύπωση.

Εικόνα_289 : Στάδιο συναρμολόγησης ξύλινης κατασκευής

Εικόνα_290 : Κομμένα μακετόχαρτα βάσης κατασκευής
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12ο ΒΗΜΑ:

   Διαδικασία εκτύπωσης των τρισδιάστατων κομματιών.

13ο ΒΗΜΑ:

   Ολοκλήρωση και συγκέντρωση των τρισδιάστατων μερών της κατασκευής.

14ο ΒΗΜΑ:

   Συναρμολόγηση των παραπάνω μερών, χρήση κόλλας δύο συστατικών για δυνατότερο αποτέλεσμα.

15ο ΒΗΜΑ:

   Βάψιμο με λευκό σπρέι των τρισδιάστατων τμημάτων, με σκοπό την καλύτερη συντήρηση τους και την 
αποφυγή φθοράς από την πάροδου του χρόνου.

Εικόνα_291 : Στάδιο εκτύπωσης τρισδιάστατου πλαστικού τμήματος κατασκευής Ι

Εικόνα_292 : Στάδιο εκτύπωσης τρισδιάστατου πλαστικού τμήματος κατασκευής ΙΙ
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Εικόνα_294 : Εκτυπωμένα τρισδιάστατα πλαστικά τμήματα κατασκευής ΙΙ

Εικόνα_295 : Συναρμολογημένες τρισδιάστατες πλαστικές κατασκευές

Εικόνα_293 : Εκτυπωμένα τρισδιάστατα πλαστικά τμήματα κατασκευής Ι
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16ο ΒΗΜΑ:

   Υπολογισμός και κοπή φελιζόλ, μέσω οδηγών - εκτύπωση γραμμικών σχεδίων, ως υπόβαθρο για την 
απόδοση των καμπυλόμορφων φορμών του εδάφους, τμήματος πρασίνου και ανάπαυσης.

17ο ΒΗΜΑ:

    Κάλυψη του φελιζόλ με κόλλα κονιάματος, με σκοπό την καλύτερη απόδοση των παράπανω καμπυλών.

18ο ΒΗΜΑ:

   Χρήση πριονιδιού για την κάλυψη των επιφανειών αυτών, με σκοπό την απόδοση φύτευσης.

19ο ΒΗΜΑ:

   Τελική συναρμολόγηση του κάθε τμήματος της αρχιτεκτονικής κατασκευής και τοποθέτηση όλων των 
τμημάτων πάνω στη διαμορφωμένη ξύλινη βάση, για την ολοκλήρωση της αρχιτεκτονικής μακέτας.

Εικόνα_296 : Εφαρμογή κομμένων φελιζόλ στο εσωτερικό των πλαστικών κατασκευών

Εικόνα_297 : Κάλυψη καμπυλόμορφων κομματιών φελιζόλ με κόλλα κονιάματος



147

Εικόνα_299 : Τοποθέτηση δέντρων και σανίδων παγκακίων, ξύλινης κατασεύης

Εικόνα_300 : Απεικόνιση σημείου φύτευσης και ανάπαυσης Ι

Εικόνα_298 : Κάλυψη εσωτερικών τμημάτων κατασκευών με πριονίδι
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Εικόνα_302 : Απεικόνιση καμπυλόμορφου χώρου ανάπαυσης Ι

Εικόνα_303 : Απεικόνιση καμπυλόμορφου χώρου ανάπαυσης ΙΙ

Εικόνα_301 : Απεικόνιση σημείου φύτευσης και ανάπαυσης ΙΙ
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Εικόνα_305 : Απεικόνιση χώρου κίνησης & κελύφους διάτρητου χαρακτήρα ΙΙ

Εικόνα_306 : Απεικόνιση χώρου κίνησης & κελύφους διάτρητου χαρακτήρα ΙΙΙ

Εικόνα_304 : Απεικόνιση χώρου κίνησης & κελύφους διάτρητου χαρακτήρα Ι



150

Εικόνα_308 : Συνολική απεικόνιση 1ης Αρχιτεκτονικής δομής ΙΙ

Εικόνα_309 : Συνολική απεικόνιση 1ης Αρχιτεκτονικής δομής ΙΙΙ

Εικόνα_307 : Συνολική απεικόνιση 1ης Αρχιτεκτονικής δομής Ι
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Εικόνα_311 : Συνολική απεικόνιση 1ης Αρχιτεκτονικής δομής V

Εικόνα_312 : Συνολική απεικόνιση 1ης Αρχιτεκτονικής δομής  VΙ

Εικόνα_310 : Συνολική απεικόνιση 1ης Αρχιτεκτονικής δομής ΙV
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5.1.2 2η  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΔΟΜΗ

   Τα βήματα που ακολουθήθηκαν για την κατασκευή της 2ης Αρχιτεκτονικής δομής είναι πανομοιότυπα 
με αυτά της πρώτης, πέρα από ορισμένα, λόγω διαφορετικών μορφών των τμημάτων της.

1ο ΒΗΜΑ:

  Μετατροπή τμημάτων της αρχιτεκτονικής δομής σε μορφή vectors, απαραίτητη για την αναγνώριση 
από το λογισμικό του μηχανήματος δισδιάστατης κοπής.

2ο ΒΗΜΑ:

   Αποστολή και άνοιγμα των αρχείων από το λογισμικό του μηχανήματος. 

3ο ΒΗΜΑ:

    Ρύθμιση εντολών και παραμέτρων του μηχανήματος laser cut, για τη σωστή κοπή των ξύλινων πλακών.

Εικόνα_313 : Ανάπτυγμα κομματιών ξύλινης κατασκευής για την κοπή τους στο μηχάνημα laser cut 

Εικόνα_314 : Προγραμματιστικό περιβάλλον στην οθόνη του Η/Υ του μηχανήματος laser cut
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4ο ΒΗΜΑ:

   Τοποθέτηση ξύλινης πλάκας, διαστάσεων 60 x 40 x 0,40 cm, πάνω στην “τράπεζα” του μηχανήματος.

5ο ΒΗΜΑ:

   Διαδικασία κοπής ξύλινων πλακών.

6ο ΒΗΜΑ:

   Ολοκλήρωση κοπής των δισδιάστατων ξύλινων τμημάτων της κατασκευής, περιλαμβανομένων και 
φιγούρων και δέντρων, για την καλύτερη απόδοση ανθρωπομετρικών μεγεθών.

7ο ΒΗΜΑ:

  Συναρμολόγηση κομματιών μέσω των προσχεδιασμένων εγκοπών για τη δημιουργία της αντίστοιχης 
ξύλινης κατασκευής.

Εικόνα_315 : Στιγμιότυπο κοπής ξύλινων κομματιών

Εικόνα_316 : Συγκέντρωση κομμένων ξύλινων κομματιών κατασκευής
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8ο ΒΗΜΑ:

   Χάραξη και κοπή μακετόχαρτων στην επιθυμητή μορφή, μέσω βοηθητικών οδηγών από την εκτύπωση 
των αντίστοιχων γραμμικών σχεδίων.

9ο ΒΗΜΑ:

   Κόλληση τμημάτων για την ολοκλήρωση της βάσης.

10ο ΒΗΜΑ:

   Παράλληλα, αποστέλλονται τα υπόλοιπα τρισδιάστατα τμήματα της κατασκευής για την τρισδιάστατη 
εκτύπωση, μέσω 3D printer και υλικού pla.

11ο ΒΗΜΑ:

  Ρύθμιση εντολών και παραμέτρων του μηχανήματος 3D printer, για τη σωστή τρισδιάστατη εκτύπωση.

Εικόνα_317 : Στάδιο συναρμολόγησης ξύλινης κατασκευής

Εικόνα_318 : Κομμένα μακετόχαρτα βάσης κατασκευής
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12ο ΒΗΜΑ:

   Διαδικασία εκτύπωσης των τρισδιάστατων κομματιών.

13ο ΒΗΜΑ:

   Ολοκλήρωση και συγκέντρωση των τρισδιάστατων μερών της κατασκευής.

14ο ΒΗΜΑ:

   Συναρμολόγηση των παραπάνω μερών, χρήση κόλλας δύο συστατικών για δυνατότερο αποτέλεσμα.

15ο ΒΗΜΑ:

   Βάψιμο με λευκό σπρέι των τρισδιάστατων τμημάτων, με σκοπό την καλύτερη συντήρηση τους και την 
αποφυγή φθοράς από την πάροδου του χρόνου.

Εικόνα_319 : Στιγμιότυπο εκτύπωσης τρισδιάστατων πλαστικών τμημάτων κατασκευής

Εικόνα_320 : Εκτυπωμένα τρισδιάστατα πλαστικά τμήματα κατασκευής 
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16ο ΒΗΜΑ:

   Υπολογισμός και κοπή φελιζόλ, μέσω οδηγών - εκτύπωση γραμμικών σχεδίων, ως υπόβαθρο για την 
απόδοση των καμπυλόμορφων φορμών του εδάφους, τμήματος πρασίνου και ανάπαυσης.

17ο ΒΗΜΑ:

    Κάλυψη του φελιζόλ με κόλλα κονιάματος, με σκοπό την καλύτερη απόδοση των παράπανω καμπυλών.

18ο ΒΗΜΑ:

   Χρήση πριονιδιού για την κάλυψη των επιφανειών αυτών, με σκοπό την απόδοση φύτευσης.

Εικόνα_321 : Συναρμολογημένη τρισδιάστατη πλαστική κατασκευή

Εικόνα_322 : Χάραξη φελοζόλ μέσω οδηγών για την κοπή καμπυλόμορφων τμημάτων
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Εικόνα_324 : Κάλυψη καμπυλόμορφου κομματιού φελιζόλ με κόλλα κονιάματος

Εικόνα_325 : Κάλυψη εσωτερικού τμήματος κατασκευής με πριονίδι

Εικόνα_323 : Εφαρμογή κομμένου φελιζόλ στο εσωτερικό της πλαστικής κατασκευής
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19ο ΒΗΜΑ:

   Συναρμολόγηση κατακόρυφων και οριζόντιων δομών στήριξης για τη δημιουργία σταθερών 
κουφωμάτων του εκθεσιακού χώρου.

20ο ΒΗΜΑ:

   Τοποθέτηση επικλινούς στέγης, δημιουργία του βασικού σκελετού του συγκεκριμένου τμήματος.

21ο ΒΗΜΑ:

   Κόψιμο και προσαρμογή κομματιών διαφάνειας για την απόδοση των γυάλιων επιφανειών.

22ο ΒΗΜΑ:

   Τελική συναρμολόγηση του κάθε τμήματος της αρχιτεκτονικής κατασκευής και τοποθέτηση όλων των 
τμημάτων πάνω στη διαμορφωμένη ξύλινη βάση, για την ολοκλήρωση της αρχιτεκτονικής μακέτας.

Εικόνα_327 : Συγκέντρωση κομματιών εκθεσιακού χώρου ΙΙ

Εικόνα_326 : Συγκέντρωση κομματιών εκθεσιακού χώρου Ι
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Εικόνα_329 : Απεικόνιση βασικού σκελετού εκθεσιακού χώρου ΙΙ

Εικόνα_330 : Κοπή διαφάνειας για την απόδοση γυάλινων επιφανειών

Εικόνα_328 : Απεικόνιση βασικού σκελετού εκθεσιακού χώρου Ι
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Εικόνα_332 : Απεικόνιση εκθεσιακού χώρου ΙΙ

Εικόνα_333 : Απεικόνιση σημείου φύτευσης και ανάπαυσης Ι

Εικόνα_331 : Απεικόνιση εκθεσιακού χώρου Ι
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Εικόνα_335 : Απεικόνιση σημείου φύτευσης και ανάπαυσης ΙΙΙ

Εικόνα_336 : Απεικόνιση σημείου φύτευσης και ανάπαυσης ΙV

Εικόνα_334 : Απεικόνιση σημείου φύτευσης και ανάπαυσης ΙΙ
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Εικόνα_338 : Απεικόνιση χώρου κίνησης & εξέδρας κελύφους αρθρωτού χαρακτήρα ΙΙ

Εικόνα_339 : Απεικόνιση χώρου κίνησης & εξέδρας κελύφους αρθρωτού χαρακτήρα ΙΙΙ

Εικόνα_337 : Απεικόνιση χώρου κίνησης & εξέδρας κελύφους αρθρωτού χαρακτήρα Ι
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Εικόνα_341 : Συνολική απεικόνιση 2ης Αρχιτεκτονικής δομής ΙΙ

Εικόνα_342 : Συνολική απεικόνιση 2ης Αρχιτεκτονικής δομής ΙΙΙ

Εικόνα_340 : Συνολική απεικόνιση 2ης Αρχιτεκτονικής δομής Ι
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Εικόνα_344 : Συνολική απεικόνιση 2ης Αρχιτεκτονικής δομής V

Εικόνα_345 : Συνολική απεικόνιση 2ης Αρχιτεκτονικής δομής VΙ

Εικόνα_343 : Συνολική απεικόνιση 2ης Αρχιτεκτονικής δομής ΙV
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ

 Στα πλαίσια της παραπάνω εργασίας έγινε η προσπάθεια αξιοποίησης των δυνατοτήτων που 
προσφέρουν στο σχεδιασμό, και πιο συγκεκριμένα στην αρχιτεκτονική, οι διαδικασίες παραμετρικής 
σχεδίασης, ενσωματώνοντας εργαλεία και τεχνικές φυσικού και ψηφιακού σχεδιασμού για την παραγωγή 
καινοτόμων μορφών που συνάδουν με μια νέα γλώσσα σχεδιασμού.

   Θεωρείται λοιπόν αναγκαία η υλοποίηση αυτών των προτάσεων χάρη του ιδιαίτερου αρχιτεκτονικού 
σχεδιασμού τους, ώστε να αποτελέσουν δομές πρότυπα από άποψη αισθητικής και λειτουργικότητας 
για κάθε δημόσιο χώρο που επιτρέπει στο κοινό την ευχάριστη παραμονή του σε αυτούς.
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