
 

 72 

 
 
 

 
Η ΑΠΟ-ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ ΚΑΙ Η ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Α-ΤΥΠΟΥ 

 
 

∆ηµήτρης  Γ. Κονταξάκης 
Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΑΠΘ 

Λέκτορας Τµήµατος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΠΣ ΑΠΘ 
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα 

dk@ar-plus-architects.com  
 

Σπύρος  Ι. Παπαδηµητρίου 
Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΑΠΘ, March Architectural Association, Λονδίνο 

Λέκτορας Π∆ 407/80 Τµ. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΑΠΘ και Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας 
 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα 

spiros_ip@yahoo.gr 
 
 
 
 

1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Επιζητώντας την ανάπτυξη µία νέας συζήτησης για τις έννοιες της βελτιστοποίησης, της 
αποδοτικότητας και της ελαχιστοποίησης παρουσιάζονται και συγκρίνονται δύο πειραµατικές 
και πραγµατοποιηµένες αρχιτεκτονικές µελέτες.  
Η σύγχρονη τεχνολογία των υπολογιστών άλλαξε τον τρόπο αναπαράστασης της 
σχεδιαστικής πληροφορίας και οι τελευταίες τεχνικές CAD/CAM[1] προτείνουν νέους τρόπους 
σκέψης, αναπαράστασης, προσοµοίωσης, παραγωγής και κατασκευής µη-τυποποιηµένων 
σχηµάτων. Από την άλλη µεριά  η µορφή, τα υλικά και η δοµή συζητιούνται παραδοσιακά ως 
ανεξάρτητα θέµατα. Όµως η διαδικασία της µορφογένεσης και υλ(ικ)οποίησης δεν πρέπει να 
αντιµετωπίζονται ξεχωριστά, µια θεωρία αλληλο-συσχέτισης, είναι απαραίτητη. Οι 
διαδικασίες σχεδιασµού βασιζόµενες στον υπολογιστή υποστηρίζουν την διακίνηση της 
πληροφορίας µεταξύ των διαφορετικών επιστηµονικών πεδίων και επίσης παράγουν 
ενδιαφέρουσα  αλληλοεπικάλυψη αυτών θολώνοντας τα αυστηρά όρια της κάθε επιστήµης. 
Αυτό που σίγουρα διατηρείται απαραίτητο στο χρόνο είναι η ανάγκη για συνεχή διάλογο και 
ανταλλαγή µεταξύ αρχιτεκτονικής και µηχανικής.  
 
 
2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Η συµµετρία από µια έννοια «ζωντανή», µία έννοια του ρυθµού, της ισορροπίας, της 
επανάληψης ενός pattern, έχει τυποποιηθεί παράγοντας δοµές χωρίς ιδιαίτερο προβληµατισµό. 
Ως αποτέλεσµα ο χώρος «εγκλωβίζεται» σε άκαµπτα τυποποιηµένα όρια. Η δοµή της 
κατασκευής έχει επικεντρωθεί στην προσπάθεια συστηµατοποίησης µέσω της αυστηρής 
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τυποποίησης και της µείωσης του κόστους κατασκευής. Αντίθετα έχουµε πολλά διεθνή 
παραδείγµατα κτιρίων και κατασκευών όπου οι οριζόντιες πλάκες πτυχώνονται, ώστε να 
λειτουργούν ως ζώνες παραλαβής κατακόρυφων δυνάµεων, δοκούς  που διακλαδίζονται και 
αλλάζουν σχήµα, στύλους που µεταλλάσσονται και λειτουργούν ως δοκοί. Άραγε είναι εφικτό 
να εµπεριέχεται και να εµπλέκεται το µη παγιωµένο, το ά-τυπο, το «ρευστό», ενάντια σε 
όποια  «προ-κατάληψη»; Είναι δυνατόν να µην υπάρχουν περιοριστικές τυποποιήσεις; Πώς 
αλλά και µέχρι ποιο σηµείο µπορεί να σχεδιαστεί και να περιγραφεί η άτυπη δοµή της 
κατασκευής, η µορφή, ο χώρος; Πόσο και πώς πρέπει να προσδιορίζεται ώστε, να αφήνει 
εναλλακτικές δυνατότητες; Μέχρι πού φτάνει ο σχεδιασµός και πού σταµατά; Προσπαθώντας 
να αναπτύξουµε κάποιες σκέψεις και απαντήσεις σ’ αυτά τα ερωτήµατα θα παρουσιάσουµε 
και θα συγκρίνουµε εν συντοµία δύο πειραµατικές κατασκευασµένες µελέτες. 
  
 
7. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ∆ΥΟ ΜΕΛΕΤΩΝ  
 
7.1  ΑΝΙΜΑ_ΤΑ[2] 
 
7.1α  ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΟΡΦΗΣ.  
Τα anima_ta είναι µια πειραµατική αρχιτεκτονική εγκατάσταση γενόµενη από τη χρήση 
ψηφιακών τεχνικών και διαδικασιών προτείνοντας ένα διαφορετικό τρόπο έκθεσης.  
Σχεδιάστηκε για την έκθεση “digital topo_graphies” [3], για να στεγάσει ερευνητικές µελέτες 
σχεδιασµού βασιζόµενες στη χρήση υπολογιστή. 
 
Η σύλληψη της πειραµατικής εγκατάστασης πραγµατοποιήθηκε από την αρχή σε ψηφιακό 
περιβάλλον. Για το σχεδιασµό της εγκατάστασης χρησιµοποιήθηκε λογισµικό animation το 
οποίο χρησιµοποιείται ευρέως στην βιοµηχανία του αµερικάνικου κινηµατογράφου. Σηµείο 
εκκίνησης της µορφογένεσης της εγκατάστασης ήταν η «αποκάλυψη» του Ευκλείδειου 
κάνναβου του κτιρίου στο οποίο θα φιλοξενούνταν η έκθεση. Συνδέοντας τις υπάρχουσες 
σειρές των υποστυλωµάτων σχεδιάστηκαν έξι ζευγάρια γραµµών. Κάθε γραµµή περιγραφόταν 
από έξι σηµεία σε σειρά τα οποία δηµιουργούσαν ένα νοητό δισδιάστατο κάνναβο – πλέγµα 
σηµείων.  
 
Εισάγοντας βαρύτητα οι  «παγωµένες»  γραµµές έγιναν «ελαστικές», εύπλαστες. Η µορφή της 
εγκατάστασης προκύπτει από την επίδραση δυνάµεων «στροβιλισµού» στις δώδεκα αυτές 
γραµµές που ακολουθούν την κατεύθυνση των υποστυλωµάτων. Μετατρέποντας τις γραµµές 
σε «µαλακές καµπύλες»[4], δηµιουργήθηκε ένα δίκτυο από συσχετιζόµενα σηµεία εντοπισµού, 
καθορισµένα στον τρισδιάστατο χώρο. ∆ηλαδή µέσα από αυτή τη διαδικασία οι ευθείες 
δισδιάστατες γραµµές απέκτησαν τρεις διαστάσεις. Τo τρισδιάστατο αυτό ιχνόγραµµα[5] ήταν 
δυνατόν να διαφοροποιείται συνεχώς δοκιµάζοντας συνδυασµούς τιµών έκτασης και 
άµβλυνσης[6] των δυνάµεων που ασκήθηκαν σε αυτές τις καµπύλες γραµµές. Η συνεχής 
µεταβολή των καµπύλων (µε την χρήση του animation) «πάγωσε» στο χρόνο τη στιγµή που οι 
δυνάµεις παρείχαν την επιθυµητή ποσότητα επίδρασης στις γραµµές, ώστε να επιτευχθούν οι 
κατάλληλες χωρικές σχέσεις. Τέλος «γεφυρώνοντας»[7] τις καµπύλες γραµµές µε nurbs[8] 
επιφάνειες παράγεται ένα κλειστό σχήµα το οποίο και µετατρέπει το µοντέλο από µοντέλο 
ιχνόγραµµα σε µοντέλο επιφανειών δίνοντας µορφή στην εγκατάσταση.  
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φωτ. 1   πειραµατική αρχιτεκτονική εγκατάσταση anima_ta 
 
7.1β  ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ 
Η εγκατάσταση anima_ta σχεδιάστηκε απευθείας σε ψηφιακό περιβάλλον µε τη χρήση νέων 
σχεδιαστικών προγραµµάτων που εµπεριέχουν την έννοια του χρόνου, εισάγοντας νέες 
τεχνικές σχεδιασµού καθώς και animation. Μετά από συνεχή πειραµατισµό και διαδικασιών 
επιλογής δηµιουργήθηκε το τελικό τρισδιάστατο µοντέλο στο ψηφιακό χώρο. Οι σταδιακές 
αποφάσεις υλικότητας, στατικότητας, καθώς και η επιλογή των ικανών επιφανειών για 
προβολή των εκθεµάτων, παρείχαν συνεχή προσθήκη πληροφορίας στο µοντέλο 
µορφοποιώντας το τελικό µοντέλο. Οι καµπύλες γραµµές µεταφράστηκαν σε µεταλλικές 
λωρίδες πλάτους 20 εκ και πάχους 3 χιλιοστών και συνδέθηκαν µε ενδιάµεσες µεταλλικές 
δοκίδες διατοµής «π» ακολουθώντας πάλι δυναµικά το σχήµα της µορφής. Με αυτό τον τρόπο 
δηµιουργήθηκε ένα ελαστικό πλέγµα το οποίο αποτέλεσε το σκελετό της δοµής της 
εγκατάστασης. Ενώνοντας τις καµπύλες γραµµές µε επιφάνειες nurbs σχηµατίζονται 
επιφάνειες, οι οποίες µεταφράζονται σε ύφασµα, και προσφέρουν περιοχές για τύπωµα και 
προβολές.  
 
 
7.1γ  ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ. ΑΠΟ 
ΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΣΩ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ (CAD- CAM) 
Το τελικό αυτό µοντέλο αποτέλεσε τη βάση δεδοµένων για την µε µεγάλη ακρίβεια 
κατασκευή της εγκατάστασης, στο φυσικό χώρο του περιπτέρου. Από το ίδιο το τελικό 
ψηφιακό µοντέλο δόθηκαν τα δεδοµένα-πληροφορίες σε µηχανήµατα ελεγχόµενα από 
υπολογιστή για να κοπούν τα φύλλα MDF, οι µεταλλικές λωρίδες καθώς και να τυπωθούν τα 
διάτρητα υφάσµατα στα οποία θα εκτίθονταν οι αρχιτεκτονικές µελέτες. Τα περιγράµµατα 
των υφασµάτων στάλθηκαν µέσω διαδικτύου σε ηλεκτρονικά αρχεία, στους συµµετέχοντες 
της έκθεσης, σχεδιάστηκαν από τους ίδιους βάσει κάποιων κοινών αρχών και παραλήφθηκαν 
ξανά ώστε να τυπωθούν και να κοπούν. Επειδή τα υφάσµατα ήταν προσχεδιασµένα και 
προκαθορισµένων διαστάσεων, έπρεπε η πολύπλοκη αυτή µεταλλική κατασκευή να 
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συναρµολογηθεί µε πολύ µεγάλη ακρίβεια, ώστε να µπορεί να υποδεχθεί τα συγκεκριµένα 
κοµµάτια. Για να επιτευχθεί αυτή η ακρίβεια στη κατασκευή καθώς και για να περιγραφτεί 
και να κατασκευαστεί το πολύπλοκο σχήµα της εγκατάστασης στο φυσικό χώρο, έγιναν κατά 
µήκος του ψηφιακού µοντέλου δεκατρείς διαδοχικές τοµές ανά ένα µέτρο. Το περίγραµµα των 
τοµών κόπηκε µε την βοήθεια µηχανηµάτων CNC µε απόλυτη ακρίβεια σε επιφάνειες από 
MDF. Τα πάνελ αυτά τοποθετήθηκαν σε σειρά στον εκθεσιακό χώρο του περίπτερου και 
συνδέθηκαν προσωρινά ανά ένα µέτρο σύµφωνα µε το ψηφιακό µοντέλο. Με αυτή τη 
διαδικασία δηµιουργήθηκαν τα περιγράµµατα των τοµών του σχήµατος της εγκατάστασης 
στο φυσικό χώρο. 
 
Σε αυτά τα περιγράµµατα είχαν προκαθοριστεί τα ακριβή σηµεία στα οποία θα 
«ακουµπούσαν» οι 16 µεταλλικές λωρίδες οι οποίες κόπηκαν και αυτές από CNC µηχάνηµα 
σε τµήµατα των 1,50-2,00 µέτρων και είχαν σηµαδευτεί και καταγραφεί, ώστε να µπορούν 
εύκολα να συναρµολογηθούν σε σειρά. Μετά το πέρασµα των µεταλλικών λωρίδων 
τοποθετήθηκαν οι συνδετήριες δοκίδες διατοµής ‘Π’ στα προκαθορισµένα σηµεία 
δηµιουργώντας το τελικό µεταλλικό πλέγµα, στο οποίο τα φορτία δεν µεταφέρονταν σηµειακά 
και κάθετα µε τη µορφή κολώνας, αλλά διαµοιράζονταν σε αυτό. Το επόµενο στάδιο ήταν η 
αφαίρεση των MDF επιφανειών, ώστε το πλέγµα να είναι ελεύθερο για να τοποθετηθούν τα 
διάτρητα πλαστικά υφάσµατα. Από τους συµµετέχοντες µελετητές της έκθεσης, από την 
Ελλάδα και το εξωτερικό, παραλείφθηκαν τα τελικά ψηφιακά αρχεία σύµφωνα µε τα οποία τα 
ακριβές ανάπτυγµα της κάθε επιφάνειας-µελέτης τυπώθηκε σε διάτρητο ύφασµα σε µεγάλο 
έγχρωµο plotter και τελικά τοποθετήθηκε στην προκαθορισµένη θέση του µεταλλικού 
πλέγµατος. 

 
φωτ. 2   κατασκευή και συναρµολόγηση της εγκατάσταση anima_ta 
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Η συνεργασία των διαφορετικών οµάδων και η γενικότερη βοήθεια που παρείχε ο τρόπος 
συστηµατοποίησης της διαδικασίας κατασκευής στους τεχνίτες, αποτελούν τη σηµαντικότερη 
επιτυχία της εφαρµογής της ψηφιακής τεχνολογίας στην παραγωγή και χρήση νέων και 
παλαιότερων υλικών και τεχνικών στην παραπάνω µελέτη. Η κατασκευή διαχωρίστηκε στα 
εξής στάδια: στην παραγωγή πρωτογενούς υλικού από εργοστάσια κοπής µετάλλου και 
ξύλου, στην κατασκευή προσωρινού σκελετού από µαραγκούς και τέλος στη κατασκευή 
µόνιµου περιβλήµατος, το οποίο, διαχωριζόταν µε τη σειρά του σε τµήµα επιφάνειας, σε ρόλο 
φέροντος στοιχείου (µεταλλική κατασκευή από µεταλλοτεχνίτες) και σε τµήµα επιφάνειας, σε 
ρόλο µη φέροντος στοιχείου (υφάσµατα-τυπώµατα). Η διαδικασία που ακολουθήθηκε είχε ως 
αποτέλεσµα τον απόλυτο έλεγχο της διακίνησης των δεδοµένων-πληροφορίας µέσω του 
υπολογιστή, ώστε η πολύπλοκη εγκατάσταση anima_ta να συναρµολογηθεί µε µεγάλη 
ακρίβεια και σε πολύ µικρό χρονικό διάστηµα. 
 
 
7.2  ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΡΑΜΑΝΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ[9] 
 
Η πλατεία «Ν. Παραµάνα» βρίσκεται στο οικιστικό κέντρο του ∆ήµου Θέρµης. Έχει ιδιαίτερα 
συµβολικό χαρακτήρα λόγω θέσης, µνηµείων που φιλοξενεί αλλά και  διοικητικών 
λειτουργιών που συγκεντρώνει στην περίµετρό της. Ταυτόχρονα λειτουργεί ως κεντρικός 
κυκλοφοριακός κόµβος για τον οικισµό και επιφορτίζεται έντονα µε τη χωροθέτηση Υπόγειου 
Σταθµού Αυτοκινήτων (ΥΣΑ) 500 θέσεων κάτω από µεγάλο τµήµα της επιφάνειάς της. Η 
κατασκευή του τελευταίου επέφερε και την αναδιοργάνωση του υπέργειου χώρου της 
πλατείας - αντικείµενο της παρακάτω ειδικής µελέτης. 
 
Η αρχιτεκτονική µελετητική οµάδα προτίµησε µία ερευνητική - πειραµατική διαδικασία 
παραγωγής α-τυπ(ικ)ής αρχιτεκτονικής αντί µιας συµβατικής µε προβλέψιµα αποτελέσµατα 
βασισµένης σε εφαρµογή προ-τύπων. Για να καταστεί εφικτή η συγκεκριµένη διαδικασία 
σχεδιασµού πραγµατοποιήθηκε εξαρχής η σύλληψη και η εξέλιξη της ιδέας σε ψηφιακό 
περιβάλλον µε τη βοήθεια ειδικών εφαρµογών λογισµικού που υποστηρίζουν τις έννοιες του 
χρόνου και της κίνησης στον εικονικό χώρο. Πιο συγκεκριµένα ο αρχιτεκτονικός σχεδιασµός 
βασίστηκε στη δυναµική «διαµόρφωση» δύο επικαλυπτόµενων δικτύων: ένα «δίκτυο 
διαδροµών» και ένα «δίκτυο χρήσεων». Στη συνέχεια συµπληρωµατική επεξεργασία 
βελτιστοποίησε  τη µεταξύ τους προσαρµογή και συνέργεια.  
 
Στο πρώτο στάδιο σε ειδικό πρόγραµµα παραγωγής animation κατασκευάστηκαν τα δύο 
δισδιάστατα δίκτυα σε τρισδιάστατο περιβάλλον µε βάση το τοπογραφικό σχέδιο της πλατείας 
και υποβλήθηκαν σε ειδική επεξεργασία: Το πρώτο δίκτυο αποτελείται από 9 σηµεία (σε 3 
σειρές και 3 στήλες) και 36 ευθύγραµµα τµήµατα που τα συνδέουν ανά 2. Πρόκειται για ένα 
διάγραµµα, όπου τα σηµεία απεικονίζουν αφετηρίες - προορισµούς σε 6 συµβολές οδών στην 
περίµετρο της πλατείας και 3 άλλα σηµεία ειδικού ενδιαφέροντος. Τα ευθύγραµµα τµήµατα 
παριστούν τις βασικές διαδροµές των πεζών από και προς τα παραπάνω. Με την εφαρµογή για 
ορισµένο χρονικό διάστηµα 3 ελκτικών δυνάµεων διαφορετικής έντασης στο δίκτυο και µε 
επίκεντρο τα τρία σηµεία ενδιαφέροντος, τα ευθύγραµµα τµήµατα καµπυλώνουν και 
συγκλίνουν προοδευτικά κατά τη διάρκεια επίδρασης των πρώτων, χωρίς να αποδρούν από το 
δισδιάστατο επίπεδο στο οποίο ανήκουν, σχηµατίζοντας έτσι δέσµες που ορίζουν ζώνες 
διαδροµών µεταβαλλόµενου πλάτους στην επιφάνεια της πλατείας. Το δεύτερο δίκτυο 
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αποτελείται από 7 ζεύγη παράλληλων µε τον κατά µήκος άξονα της πλατείας ευθειών που 
αναπαριστούν τις δοκούς στήριξης της οροφής του ΥΣΑ και άρα της µισής σχεδόν επιφάνειας 
της πλατείας. Εποµένως αποκτούν θεµελιώδη σηµασία και για το σχεδιασµό της. Τα ζεύγη 
των ευθειών υποβάλλονται στην επίδραση 3 στροβιλοειδών δυνάµεων διαφορετικής έντασης 
και στα ίδια επίκεντρα για αντίστοιχο χρονικό διάστηµα. Τα αποτελέσµατα αυτή τη φορά 
είναι διαφορετικά: τα ζεύγη ευθειών καµπυλώνουν και συστρέφονται προοδευτικά κατά την 
διάρκεια επίδρασης των δυνάµεων. Ανυψώνονται αποδρώντας από τη δισδιάστατη επιφάνεια 
της πλατείας, σχηµατίζοντας έτσι δέσµες που ορίζουν τρισδιάστατες ζώνες µεταβαλλόµενου 
πλάτους, ύψους και έντασης κυµατισµού, διαµορφώνοντας νέες επιφάνειες κατάλληλες να 
υποδεχτούν διάφορες χρήσεις. Και στις δύο περιπτώσεις τα αρχικά δίκτυα, κατασκευασµένα 
σαν αναπαραστάσεις - διαγράµµατα αναδιαµορφώνονται από την πληροφορία που 
εµπεριέχουν. Αποκτούν δυναµική συµπεριφορά για το χρονικό διάστηµα που εξετάζουµε, και 
προσαρµόζονται για να διαχειριστούν πιθανές κινήσεις και συµπεριφορές δυνητικών  
χρηστών της πλατείας. Στο τέλος του χρόνου και των διεργασιών η κίνηση των γραµµών 
παγώνει και τα δυναµικά πεδία αποκρυσταλλώνονται σε συγκεκριµένες µορφές.  
 
Οι µη τυπικές µορφές πολλαπλών καµπυλοτήτων που προκύπτουν από την παραπάνω 
µορφογενετική διαδικασία χρειάζονται συστηµατοποίηση για να υλοποιηθούν. Για το τµήµα 
της πλατείας που καλύπτει ο ΥΣΑ επιλέγεται ανακουφιστική κατασκευή που αποτελείται από 
µεταλλικό φορέα και το ένα τµήµα του επενδύεται από σανίδες τροπικής ξυλείας ενώ το άλλο 
από τεµάχια διάτρητης γαλβανισµένης λαµαρίνας. Για περιορισµό του κόστους αποφεύγονται 
οι καµπυλώσεις των υλικών. Έτσι, αναγκαστικά, τα καµπύλα περιγράµµατα αναλύονται σε 
πολυγωνικά και οι τοπολογικές επιφάνειες σε πολυεδρικές. Επιπλέον επιδιώκεται η µέγιστη 
δυνατή τυποποίηση.  Ο µεταλλικός φορέας αποτελείται, στο µεγαλύτερο ποσοστό του, από 
τυποποιηµένα στοιχεία που συνθέτουν τυπικά τµήµατα. Παράγονται, συναρµολογούνται και 
βάφονται σε βιοµηχανική µονάδα. Στη συνέχεια µεταφέρονται στο εργοτάξιο, τοποθετούνται 
στις θέσεις τους και συνδέονται µεταξύ τους. Με αντίστοιχο τρόπο κατασκευάζονται τα 
τεµάχια της διάτρητης λαµαρίνας επένδυσης, µεταφέρονται µαζί µε τα µεταλλικά τελάρα 
στερέωσής τους και τοποθετούνται στις προκαθορισµένες θέσεις τους επάνω στο φορέα. Στο 
υπόλοιπο τµήµα της πλατείας το έργο υλοποιείται µε συµβατικές µεθόδους. Οι καµπύλες 
µορφές κατασκευάζονται επί τόπου από οπλισµένο σκυρόδεµα. Τα καλούπια στήνονται πάνω 
σε χαράξεις που µεταφέρονται µε τοπογραφικά όργανα ακριβείας επάνω στην επιφάνεια της 
πλατείας. Η διαφοροποίηση των κατασκευαστικών µεθόδων που επιλέγονται για τα δύο 
τµήµατα της πλατείας τονίζει την αναγκαιότητα προσαρµογής της µορφής στις ιδιότητες της 
ύλης που την υπηρετεί. 
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φωτ. 2,3  κεντρική πλατειά «Παραµάνα» του ∆ήµου Θέρµης  
 
8. ΣΥΓΚΡΙΣΗ 
Συγκρίνοντας τις δύο µελέτες που εξετάσαµε µπορούµε να διακρίνουµε οµοιότητες αλλά και 
διαφορές στις προσεγγίσεις τους σε θέµατα αναπαράστασης της µορφής, καθορισµού της 
γεωµετρίας, της δοµής, καθώς και της µεθοδολογίας της κατασκευής. 
 
8.1  ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ 
∆ιαδραστικά σχεδιαστικά συστήµατα επιτρέπουν στο σχεδιαστή να δηµιουργεί, κατά 
περίπτωση, εξειδικευµένα ψηφιακά µοντέλα. Αυτά έχουν εξελιγµένες δυνατότητες 
δηµιουργίας  επιφανειών και συµπαγών στερεών σε εικονικά περιβάλλοντα. Υποστηρίζουν 
παραµετρικό σχεδιασµό και µοντελοποίηση. Τα βήµατα του σχεδιασµού µπορούν να 
διατηρούνται στη µνήµη του προγράµµατος ώστε να επανέλθουν/ανακαλούνται και να 
τροποποιούνται. Στο σχεδιασµό και των δύο µελετών εφαρµόστηκε µορφογενετική 
διαδικασία σε ψηφιακό περιβάλλον και µε το ίδιο ειδικό λογισµικό animation. Στη διαδικασία 
σχεδιασµού ο αρχικός ευκλείδειος κάναβος, ένα τυπικό εργαλείο µε το οποίο παράγουµε τάξη 
και έλεγχο, µεταλλάσσεται σε ένα ελαστικό κάναβο, δηλαδή σε ένα δίκτυο εύκαµπτων 
καµπύλων οι οποίες ισορροπούν µεταξύ δύο και τριών διαστάσεων.  
 
8.2  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ 
 Όταν έχουµε σχήµατα ελεύθερων µορφών, ο πιο εύκολος τρόπος για να τα περιγράψουµε - 
ορίσουµε γεωµετρικά, όπως συναντάµε και σε πολλά κατασκευασµένα παραδείγµατα 
διεθνώς, είναι να προβάλλουµε πάνω σ’ αυτά ένα ορθοκανονικό κάνναβο και µετά να 
παράγουµε τις τοµές που προκύπτουν από την αλληλοτοµία της µορφής µε αυτόν τον 
κάνναβο που δηµιουργήσαµε[10]. Στην περίπτωση της πλατείας, η  άτυπη µορφή 
συστηµατοποιείται και περιγράφεται από όµοια πλαίσια – τοµές, τα οποία αποτελούν τελικά 
και το στατικό φορέα. Πολλά στάδια στην διαδικασία δεν ήταν αυτοµατοποιηµένα και 
καθοδηγούνταν από δηµιουργική αντιµετώπιση, σύµφωνα µε τα διαθέσιµα εργαλεία. Μία 
άποψη αυτής της ενσωµάτωσης είναι η χρήση ενός ορθοκανονικού επιπέδου αναφοράς ως 
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τέχνασµα χρήσιµο για τον καθορισµό ενός µη κανονικού σχήµατος καµπύλης γεωµετρίας, 
έτσι ώστε η µορφή η οποία περιγράφεται να µπορεί να κατασκευαστεί. Αντίθετα στην 
περίπτωση της αρχιτεκτονικής εγκατάστασης, η τελική µορφή δεν περιγράφεται από κάθετα 
και παράλληλα πλαίσια τοµών αλλά από διαµήκεις λωρίδες (isoparms) ακολουθώντας και 
τονίζοντας µε αυτόν τον τρόπο το δυναµισµό της φόρµας.  
 
Η εκθεσιακή εγκατάσταση αποτελείται κατά κανόνα από µη τυποποιηµένα ή αλλιώς α-τυπικά 
µεταλλικά στοιχεία. Τυποποιείται, όµως, ο τρόπος παραγωγής τους: κόβονται σε CNC  
ακολουθώντας τη λογική απευθείας αποστολής της µελέτης από CAD  σε CAM και 
µεταφέρονται στο χώρο της έκθεσης. Εκεί τοποθετούνται στις τελικές τους θέσεις µε τη 
βοήθεια ξύλινων πλαισίων – τοµών (ικριωµάτων) που παράγονται µε τον ίδιο τρόπο. Τα 
ξύλινα στοιχεία αναλαµβάνουν τη στήριξη των µεταλλικών, ώσπου αυτά να συνδεθούν 
µεταξύ τους µε τυποποιηµένα στοιχεία και να λειτουργήσουν ως αυτοφερόµενο 
χωροδικτύωµα. Στη συνέχεια καθαιρούνται. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κατανόηση 
και η εκµετάλλευση του τρόπου καταγραφής και σήµανσης των κοµµατιών προς 
συναρµολόγηση από τους τεχνίτες. Η διαδικασία κατασκευής προέβλεπε τη συνεργασία 
διαφορετικών συνεργείων και µεγάλου αριθµού ατόµων. Η κατηγοριοποίηση και η αρίθµηση 
είχε ως αποτέλεσµα τον επιτυχή καταµερισµό εργασίας και την ελάχιστη συµµετοχή των 
επιβλεπόντων καθώς πρόδιδε αµέσως τα λάθη. Στην περίπτωση της πλατείας εφαρµόζεται 
µερικώς η λογική αποστολής της µελέτης από CAD σε CAM και µόνο για τις µεταλλικές 
κατασκευές. Αυτή τη φορά παράγονται κατά κανόνα τυποποιηµένα στοιχεία που 
συναρµολογούνται σε τυπικά τµήµατα τα οποία µεταφέρονται στο χώρο όπου εγκαθίστανται 
στις τελικές τους θέσεις και συνδέονται µεταξύ τους µε τυποποιηµένα στοιχεία που 
προσαρµόζονται επί τόπου. 
 
Και στις δύο µελέτες θα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον αν το εξωτερικό περίβληµα συµµετείχε στη 
συνολική αντοχή και ακαµψία[11] της µορφής µε το να ήταν ένα  σύνθετο, προεντεταµένο 
υλικό το οποίο θα κατασκευάζονταν µε τις γραµµές αντοχής κατευθυνόµενες κατά µήκος των 
κύριων πιέσεων της επιφάνειας.  
 
 
9.  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  
 
Η µορφή, τα υλικά, η δοµή και ο χώρος παραδοσιακά συζητούνται ως ξεχωριστά θέµατα. Η 
διαδικασία της µορφοποίησης και της υλ(ικ)οποίησης δεν πρέπει να αντιµετωπίζονται 
ξεχωριστά. Σε µια κριτική επανεξέταση θα µπορούσαµε να θέσουµε το ερώτηµα αν µια 
διαφορετική κατανόηση της συστηµατοποίησης, της αποδοτικότητας,  και της 
ελαχιστοποίησης µπορεί να οδηγήσει σε διαφορετικές χωρικές οργανώσεις, νέες τυποποιήσεις 
και εντέλει ίσως και νέες κοινωνικές συµπεριφορές. Τα κτίρια είναι ολοένα και περισσότερο 
αποτέλεσµα συναρµολόγησης προϊόντων. Η µαζική βιοµηχανοποίηση µέσω των τεχνικών 
CAM εµφανίζεται πλέον και στον κατασκευαστικό τοµέα. Η µεγάλη κλίµακα αρχίζει πια να 
µην αποτελεί εµπόδιο. Υπάρχει πλέον έντονη αλληλεξάρτηση σχεδιασµού, προϊόντων, 
βιοµηχανίας. Από τη µαζική παραγωγή τυποποιηµένων προϊόντων οδηγούµαστε στη µαζική 
παραγωγή άτυπων προϊόντων. 
 
Νέες µορφές αρχιτεκτονικής δεν θα αναδυθούν µόνο ως αποτέλεσµα πιο εύκαµπτων, 
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ρευστών, πολύπλοκων σχηµάτων ή αρχιτεκτονικών µορφών. Από το να σχηµατοποιούνται 
ατοµικές αρχιτεκτονικές φόρµες, είναι πολύ σηµαντικότερο να αρχίσουµε να σχηµατοποιούµε 
τη µορφή τόσο του σχεδιασµού όσο και της πρακτικής αυτού συµπεριλαµβάνοντας νέες 
τεχνικές και λογικές. Ίσως θα πρέπει να αναπτύξουµε µια προσέγγιση η οποία να 
αλληλοσυνδέει την δοµή, την ύλη και το πρόγραµµα. Μια θεωρία συσχετισµού είναι 
απαραίτητη όπως επίσης και µια βαθύτερη συνεργασία µε τις διαδικασίες κατασκευής και 
παραγωγής της βιοµηχανίας. Οι νέες διαδικασίες σχεδιασµού βασιζόµενες στον υπολογιστή 
φέρνουν την αρχιτεκτονική πιο κοντά στις κατασκευαστικές λογικές, µε αποτέλεσµα να 
αρχίζει να παρατηρείται αλληλοεπικάλυψη των ειδικοτήτων.  
Αυτό που διατηρείται σίγουρα σταθερό είναι η ανάγκη για τον συνεχή διάλογο µεταξύ 
αρχιτεκτονικής και µηχανικής. 
 
 
10.  ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
 
[1] αρκτικόλεξα του Computer Aided Design και Computer Aided Manufacture αντίστοιχα 
[2] σύλληψη, σχεδιασµός αρχιτεκτονικής εγκατάστασης:  

Γιώτα Αδηλενίδου, Σπύρος Ι. Παπαδηµητρίου / σχεδιασµός φωτισµού αρχιτεκτονικής 
εγκατάστασης: Άρης Μ. Κλωνιζάκης / κατασκευή αρχιτεκτονικής εγκατάστασης: 
exposystem / µεταλλική κατασκευή: Θεόδωρος Ραφαηλίδης / χρονολογία µελέτης και 
κατασκευής: Φεβρουάριος 2005/ χορηγοί: ΤΕΕ/ΤΚΜ, ΣΑΘ, HELEXPO A.E 

[3] Η έκθεση  >ψηφιακές τοπο_γραφίες οργανώθηκε από το ΤΕΕ /ΤΚΜ σε  συνεργασία µε 
τη HELEXPO AE και τον ΣΑΘ στα πλαίσια της Infacoma στη Θεσσαλονίκη στις 11-28 
Φεβρουαρίου του 2005 και µεταφέρθηκε στην Αθήνα στο ΙΜΕ στις 9-22 Μαΐου του 
2005 υπό την οργάνωση του ΤΕΕ και ΣΑ∆ΑΣ. Η εγκατάσταση ‘anima_ta’ 
παρουσιάστηκε στο UIA 2005 Istanbul Congress. Περισσότερες πληροφορίες για την 
έκθεση µπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.digitaltopographies.com, και στο 
οµότιτλο βιβλίο-κατάλογο από τις εκδόσεις Futura. 

[4] µετάφραση του soft curves 
[5] µετάφραση  του wireframe 
[6] µετάφραση  του magnitude και του attenuation αντίστοιχα 

[7] µετάφραση  του lofted surfaces 
[8] αρκτικόλεξα του Nonuniform Rational B-Splines 
[9] Αρχιτεκτονική µελέτη: Κονταξάκης ∆ηµήτρης, Κοσµίδου Μαρία-Ελένη, 

Παπαδηµητρίου Ι. Σπύρος / συνεργάτες : Ιωακειµοπούλου Αγγελική, Χατζηµιχάλη 
Μερόπη / µελέτη φωτισµού : Κλωνιζάκης Άρης / επιστηµονικός σύµβουλος : 
Κονταξάκης Γεώργιος / καλλιτεχνικός σύµβουλος : Βαρώτσος Κωνσταντίνος / στατική 
µελέτη : Καπλανίδης Πετρος / µηχανολογική µελέτη : Λεβέντης Ιωάννης / χρονολογία 
µελέτης: 2004 – 2005 / χρονολογία κατασκευής: 2006 - µέχρι σήµερα / εργοδότης: 
∆ηµοτική Επιχείρηση Αναβάθµισης ∆οµηµένου Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής 
Θέρµης 

[10] για παράδειγµα ο σκελετός µιας ξύλινης βάρκας 
[11] οι διεύθυνση των γραµµών των κύριων πιέσεων πρέπει να οριστούν στο ψηφιακό 

µοντέλο µέσω της ανάλυσης πεπερασµένων στοιχείων.   
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1. SUMMARY 
 
The in-formalization of the formal and the formalization of the in-formal is the subject of this 
paper. By presenting and comparing two experimental and realized architectural projects we 
bring forward the necessity of rethinking the concepts of optimization, efficiency, and 
minimization. The current computer technologies change the way of representing the design 
information. Also the latest CAD/CAM techniques are opening new ways of thinking, 
represent, simulate, produce and construct in-formal shapes. From the other hand the form, the 
material and the structure are traditionally discussed as independent issues. The process of 
morphgenesis and materialization must not be comprehended independently. A new theory of 
interrelation is important. The computer based processes support the distribution of the 
information between the disciplines and also produces interesting overlapping between them 
by blurring the strict frames of each discipline. What remains constant in time is the need for 
continuous dialogue and interchange between architecture and engineering.   
 


