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1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Η εργασία παρουσιάζει τις κατασκευές που πραγµατοποιήθηκαν στα πλαίσια 
σπουδαστικού εργαστηρίου που έλαβε χώρα στο Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του 
Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας την άνοιξη του 2007. Τα έργα περιλαµβάνουν τυπικές 
γεωµετρικές διατάξεις tensegrities (: χωροδικτυωµατικών κατασκευών µε εφελκυόµενα 
στοιχεία), καθώς και συνθέσεις βιοµηχανικού σχεδιασµού και αρχιτεκτονικές εφαρµογές 
µικρής κλίµακας. Παρουσιάζονται οι στόχοι και οι παράµετροι του σχεδιασµού, ενώ 
αναλύεται η προσέγγιση µέσω µιας εµπειρικής (trial-and-error) διαδικασίας. 
Περιγράφονται οι συνθετικές αναζητήσεις και η κατασκευαστική διερεύνηση, καθώς και ο 
πειραµατισµός µε την ίδια τη διαδικασία της υλοποίησης. Η µεθοδολογική προσέγγιση 
αναλύεται µε έµφαση στη δηµιουργική συνεισφορά της µελέτης συστηµάτων tensegrities 
στην αρχιτεκτονική εκπαίδευση, καθώς τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και η 
πολυπλοκότητα στο σχεδιασµό και την κατασκευή τους άπτεται καίριων θεωρητικών 
ζητηµάτων. 
 
Λέξεις-κλειδιά: tensegrity, µικρή κλίµακα, µη γραµµική λογική σχεδιασµού, 
τρισδιάστατη προσοµοίωση, εµπειρική προσεγγιση (trial-and-error), διεπιστηµονικότητα 
 
 

2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Ο όρος tensegrity (όπως προέκυψε από τη σύντµηση της κατοχυρωµένης µε δίπλωµα 
ευρεσιτεχνίας έννοιας ‘tensile integrity’ κατά τον R.B.Fuller [1]) προκαλεί, τα τελευταία 
πενήντα χρόνια, το ενδιαφέρον µηχανικών, επιστηµόνων και καλλιτεχνών, ενώ οι 
κατασκευές tensegrities (‘νησίδες θλίψεως µέσα σε ωκεανό από εφελκυσµό’ κατά τον 
R.B.Fuller) δεν παύουν να δηµιουργούν έκπληξη και θαυµασµό. Σύµφωνα µε τον κατά 
R.Motro [2]  ‘διευρυµένο ορισµό’, ‘ ένα σύστηµα tensegrity είναι ένα ευσταθές σύστηµα 
σε κατάσταση εσωτερικής ισορροπίας που συνιστά ένα ασυνεχές σύνολο από θλιβόµενα 
στοιχεία µέσα σε ένα συνεχές εφελκυόµενων στοιχείων’. Το έργο των πρωτοπόρων 
D.G.Emmerich [3], R.B.Fuller [4] και K.Snelson [5] (εικ.1) ακολούθησαν εργασίες σε 



 

θεωρητικά και ερευνητικά πεδία, από τον χώρο των µαθηµατικών (Connelly and Back [6]) 
µέχρι τη βιολογία (Ingber [7]) και τις φυσικές επιστήµες, και από τις καλές τέχνες µέχρι 
την εφαρµοσµένη µηχανική. Την τελευταία τριακονταετία διερευνάται η εφαρµογή τους 
στον χώρο του βιοµηχανικού και αρχιτεκτονικού σχεδιασµού, όπως το έργο ‘Blur’ 
(αρχιτέκτονες Diller+Scofidio [8], δοµοστατικοί Passera & Pedretti) για την ∆ιεθνή 
Έκθεση του 2002 στην Ελβετία. Ο R.Motro [9] και η ερευνητική του οµάδα ‘Conception 
en structures’ στο εργαστήριο Laboratoire de Mecanique et Genie Civil στο Universite de 
Montpellier II, ασχολούνται κατ’εξοχήν µε συναφή θέµατα, εστιάζοντας σε ζητήµατα 
µεθόδων form-finding, µηχανικής συµπεριφοράς, ελέγχου δυναµικής συµπεριφοράς, 
πτυσσόµενων συστηµάτων, καθώς και κατασκευαστικών επιλύσεων. Στον ελληνικό χώρο, 
σηµαντική είναι η διεθνής ερευνητική συνεισφορά της Κ.Α.Λιάπη [10] και οι θεωρητικές 
µελέτες των Ι.Τζουβαδάκη-Χ.Γούση [11].  
 

 
Εικ. 1 – ∆ιπλώµατα ευρεσιτεχνίας tensegrities: D.G.Emmerich, R.B.Fuller, K.Snelson  

(από Motro [2])  
 
 

3. ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΣΤΟΧΟΙ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 
 
Σε ερευνητικό επίπεδο, η µελέτη συστηµάτων tensegrities απαιτεί εκτεταµένο µαθηµατικό 
υπόβαθρο, δοµικές γνώσεις και τεχνική εµπειρία. Στην αρχιτεκτονική εκπαίδευση, ο 
αρχικός ενθουσιασµός συνήθως µετριάζεται από πρακτικούς περιορισµούς, ενώ οι 
εφαρµογές εξαντλούνται σε προπλάσµατα υπό κλίµακα, σε µια µάλλον διαισθητική 
προσέγγιση, οικεία στην φύση του σχεδιασµού. Σε αυτό το πλαίσιο, αναζητήθηκε µία 
µεθοδολογία που, αφ’ενός µεν, να επιτρέπει µία γρήγορη αρχικά εξοικείωση µε τις 
κατασκευές αυτού του τύπου και να διευκολύνει τις µορφολογικές αναζητήσεις, αφ’έτερου 
δε, να επιτρέπει την περαιτέρω διερεύνηση και τον πειραµατισµό σε κλίµακα 1:1, 
προκειµένου να συζητηθούν και τα σχετικά τεχνολογικά ζητήµατα. 
Η παρούσα εργασία συζητά ορισµένες από τις προτάσεις σπουδαστικού εργαστηρίου µε 
σχετικό θέµα, που έλαβε χώρα στο Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστηµίου 
Θεσσαλίας την άνοιξη του 2007 (Vrontissi [12]) – συγκεκριµένα, όσες από αυτές είχαν 
στοιχεία από µεταλλικές ράβδους και συρµατόσχοινα.  
Αντικείµενο του εργαστηρίου αποτέλεσε ο σχεδιασµός και η υλοποίηση σε κλίµακα 1:1 
κατασκευών tensegrities για τον προαύλιο χώρο της Πολυτεχνικής Σχολής. Στο 
εργαστήριο συµµετείχαν 23 σπουδαστές αρχιτεκτονικής από την Οµάδα [Κ]-ατασκευών 
του Τµήµατος [13], οι οποίοι εργάστηκαν σε οµάδες, υπό την επίβλεψη ενός διδάσκοντα,  
και υλοποίησαν επτά κατασκευές µέσα σε διάστηµα δέκα ηµερών. Η θεµατολογία και τα 
υλικά ήταν στην επιλογή των σπουδαστών, ενώ οι συνθήκες (χρονικοί και οικονοµικοί 
περιορισµοί, διαθέσιµα µέσα και υποδοµές, γνωστικό υπόβαθρο των συµµετεχόντων) 
καθόρισαν τον τελικό αριθµό και την κλίµακα των προτάσεων, καθώς και τη διαδικασία 
σχεδιασµού και κατασκευής. Επιπλέον, καθώς η υλοποίηση έπρεπε να γίνει επί τόπου από 
τους ίδιους τους συµµετέχοντες, η απαίτηση για εύκολη και ασφαλή συναρµολόγηση 



 

υπήρξε καθοριστική παράµετρος του σχεδιασµού, επιβάλλοντας συστηµατική οργάνωση 
της διαδικασίας συναρµολόγησης, µε επακόλουθο την ανάγκη για βαθύτερη κατανόηση 
των γεωµετρικών και τεχνικών χαρακτηριστικών των κατασκευών.  
Ο στόχος του εργαστηρίου ήταν, κατ’αρχήν, η εξοικείωση των σπουδαστών µε το 
συγκεκριµένο δοµικό σύστηµα και η µύηση τους στη διερεύνηση των αντίστοιχων 
υλικοτεχνικών ζητηµάτων. Στη συγκεκριµένη περίπτωση, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των 
κατασκευών αυτών (γεωµετρική πολυπλοκότητα, έντονα τρισδιάστατη υπόσταση, χαµηλό 
βάρος, λυόµενος/ πτυσσόµενος χαρακτήρας) επέτρεπε και καλούσε για µία µη γραµµική 
λογική στο σχεδιασµό (non linear design process), ενώ η µικρή κλίµακα των κατασκευών 
έδινε στις οµάδες τη δυνατότητα να διατηρούν τον έλεγχο σε κάθε βήµα. Αυτά τα δύο 
στοιχεία προσέφεραν τη µοναδική ευκαιρία διερεύνησης εργαλείων και µεθόδων, καθώς 
και πειραµατισµού µε την ίδια τη διαδικασία σχεδιασµού σε µία, κατά περίπτωση, 
προσπάθεια επανακαθορισµού της.  
Όσον αφορά τη µεθοδολογία, η προσέγγιση βασίστηκε σε τρισδιάστατες αναπαραστάσεις, 
ενθαρρύνοντας τον πειραµατισµό και προτείνοντας µία µη γραµµική σειρά στη διαδικασία 
σχεδιασµού-κατασκευής, προσοµοιάζοντας ένα διεπιστηµονικό µοντέλο εργασίας µε βάση 
την οικοδόµηση ‘συλλογικού’ γνωστικού υπόβαθρου. Μέσα σε κάθε οµάδα, ο κάθε 
σπουδαστής ανέλαβε µία συγκεκριµένη εργασία (δοµή, υλικά, κόµβοι, συναρµολόγηση, 
µοντελοποίηση), µε αποτέλεσµα ο καθένας να συµβάλλει συγχρόνως σε δύο διαδικασίες: 
στο σχεδιασµό µιας συγκεκριµένης πρότασης στα πλαίσια της οµάδας του, και στη 
διερεύνηση ενός συγκεκριµένου τεχνικού ζητήµατος µαζί µε όσους είχαν την ίδια εργασία.   
Ενώ οι συµβατικές µέθοδοι και µέσα αναπαράστασης αποδείχτηκαν ανεπαρκή, οι 
τρισδιάστατες αναπαραστάσεις στάθηκαν απαραίτητο εργαλείο σε καθε πιθανή µορφή: 
από πίνακες (για υπολογισµό γεωµετρικών σχέσεων µεταξύ στοιχείων) και τρισδιάστατες 
ψηφιακές απεκονίσεις (για ακριβή καθορισµό της γεωµετρίας) µέχρι προπλάσµατα υπό 
κλίµακα (για κατανόηση της φυσικής υπόστασης των διατάξεων) ή και σε κλίµακα 1:1 
(για καθορισµό των κατασκευαστικών λεπτοµερειών και της διαδικασίας 
συναρµολόγησης). Ελλείψει σχετικού γνωστικού υπόβαθρου και εργαλείων 
προσοµοίωσης, η διαστασιολόγηση των στοιχείων και η επιλογή υλικών και διατοµών 
έγινε µε βάση εµπειρικούς κανόνες και πειραµατικές δοκιµές. 
 
 
4. ΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

 

 
Εικ. 2 – Έργα του K.Snelson που χρησιµοποιήθηκαν ως αναφορές από τους σπουδαστές  

 
Ο σχεδιασµός πρωτοποριακών συνθέσεων tensegrities δεν ήταν στις δυνατότητες, αλλά 
ούτε και στις εκπαιδευτικές προθέσεις ενός σπουδαστικού εργαστηρίου δέκα ηµερών. Οι 
συνθετικές αναζητήσεις περιορίστηκαν στην αναπαραγωγή τυπικών γεωµετρικών 
διατάξεων ή στην ανάπτυξη παραλλαγών παραδειγµάτων, συγκεκριµένα από τα γλυπτά 



 

του εικαστικού K.Snelson [14]. (εικ.2) Ο ενθουσιασµός και ζήλος των σπουδαστών 
συγκεντρώθηκε στη διαδικασία κατανόησης δεδοµένων γεωµετριών και εύρεσης τρόπων 
και µέσων αναπαραγωγής τους, ενώ η υλοποίηση των κατασκευών αποτέλεσε τη 
µεγαλύτερη πρόκληση. Προτάθηκαν δύο κατασκευαστικές µέθοδοι (κατά Pugh [15]), οι 
οποίες κατ’αρχήν δοκιµάστηκαν σε προπλάσµατα υπό κλίµακα και, στη συνέχεια, 
διερευνήθηκαν περαιτέρω σε πραγµατική κλίµακα σε δύο πιλοτικές κατασκευές: α) 
συναρµολόγηση σε µια φάση, µε χρήση ενός δευτερεύοντος συστήµατος υποστήριξης για 
την εξασφάλιση της σχετικής θέσης των ράβδων κατά τη σύνδεση των συρµατόσχοινων 
και β) συναρµολόγηση σε δύο φάσεις, µε χρήση βοηθητικού διαγράµµατος που παρείχε 
την αρχική σχετική θέση ράβδων και συρµατόσχοινων πάνω στο επίπεδο. 
 
4.1. Τυπικές γεωµετρικές δοµές: Needle Tower  

(κωδικοποίηση κατά R.Motro [2]: n6-S3-C9-R-S [8]) 

 
Εικ. 3 – Πύργος  

(σπουδαστές: Π.∆ουδέσης, Ν.Θεοδούλου, Ε.Κωστοπούλου, Σ.Μπαγιαρτάκη)  
 
Η πιο πολύπλοκη από τις τυπικές γεωµετρικές δοµές tensegrities που µελετήθηκαν ήταν 
ένας πύργος, παραλλαγή ενός από τα πιο αναγνωρίσιµα γλυπτά του K.Snelson [14], του 
Πύργου Βελόνα (Needle Tower). (εικ.2, 3) Σύµφωνα µε τον R.Motro [2], πρόκειται περί 
ενός ‘συστήµατος µίας διαστάσεως, που διακρίνεται από έναν κυρίαρχο άξονα, ο οποίος 
υπαγορεύει τη συνολική γεωµετρία. (...), του οποίου η αισθητική, η καθαρότητα και ο 
ρυθµός δεν µπορούν να πάψουν να προκαλούν την έκπληξη του επισκέπτη. (...) Πρόκειται 
περί ενός ‘ροµβικού’ συστήµατος tensegrity [‘diamond-pattern’] µε επάλληλα επίπεδα, των 
τριών στοιχείων το καθένα.’ Αυτό το σύστηµα tensegrity παράγεται από την επίθεση µιας 
τυπικής µονάδας κατά µήκος ενός γραµµικού άξονα. Στα περισσότερα παραδείγµατα, αυτή 
η µονάδα [‘simplex’, ‘regular simplex’, ‘elementary’, ‘elementary equilibrium’, ‘twist 
unit’] ‘ αποτελείται από τρία θλιβόµενα στοιχεία του ιδίου µήκους και εννέα εφελκυόµενα 
στοιχεία του ιδίου µήκους και αποτελεί τη µικρότερη χωρική µονάδα που µπορεί να 
κατασκευαστεί σύµφωνα µε το [βασικό] ορισµό.’  
Οι παραλλαγές που διερευνήθηκαν βασίστηκαν στην κατανόηση των βασικών 
παραµέτρων του Needle Tower του K.Snelson: συνολικές διαστάσεις, χαρακτηριστικά των 
διαδοχικών επιπέδων (αριθµός, αναλογίες, επικάλυψη), µορφή της τυπικής µονάδας (µήκη 
ράβδων, είδος πολυγώνου, προσανατολισµός γωνίας περιστροφής, περιγεγραµµένη 
γεωµετρία). Επιχειρήθηκε η εφαρµογή µιας τροποποιηµένης µονάδας, η οποία θα 



 

προερχόταν από τη βασική πρισµατική διάταξη διαφοροποιώντας τις διαστάσεις των 
τριγώνων της βάσης, µε αποτέλεσµα η περιγεγραµµένη γεωµετρία να είναι κώνος αντί 
κυλίνδρου. Επιπλέον, εισήχθηκε και µία νέα παράµετρος: το µέγεθος των µονάδων να 
παρουσιάζει µια αναλογική µείωση προς τα υψηλότερα επίπεδα.  
Οι παραλλαγές µελετήθηκαν σε προπλάσµατα υπό κλίµακα (1:10 ή 1:20), όσον αφορά 
ζητήµατα αισθητικής, µεθόδου συναρµολόγησης και συνολικής ευστάθειας. ∆εν 
χρησιµοποιήθηκαν µέθοδοι form-finding ή αναλυτικά εργαλεία. Έγινε χρήση ψηφιακών 
τρισδιάστατων απεικονίσεων για τον ακριβή καθορισµό των µηκών όλων των στοιχείων. 
Η πρώτη απόπειρα σε κλίµακα 1:1 στάθηκε ανεπιτυχής, καθώς η αρχή της γωνίας 
περιστροφής των στοιχείων της µονάδας δεν είχε ληφθεί προσεκτικά υπ’όψη και το 
αποτέλεσµα δεν αποτελούσε ευσταθή διάταξη. Η πειραµατική προσέγγιση δεν επαρκούσε 
και χρειάστηκε περαιτέρω µελέτη της βιβλιογραφίας. Προκειµένου να προχωρήσει η 
τελική πρόταση, έγινε, κατ’αρχήν, πιλοτική συναρµολόγηση των ανώτερων τριών 
επιπέδων, στην οποία ελέγχθηκε πειραµατικά η αρτιότητα του συστήµατος, και 
καθορίστηκε η τελική µορφή του κόµβου και η µέθοδος και σειρά συναρµολόγησης των 
στοιχείων, καθώς η πυκνότητα των συντρεχουσών συρµατόσχοινων σε ορισµένους 
κόµβους (4-5 στοιχεία) ήταν δεσµευτική, ιδιαίτερα στις µικρότερες µονάδες.    
Η τελική παραλλαγή, ύψους 4,0µ., έχει εννέα επίπεδα, που αποτελούνται από κωνικές 
πρισµατικές µονάδες, µε µειούµενο µέγεθος και µερικώς επικαλυπτόµενες καθ’ύψος, ενώ 
η κάθε µονάδα αποτελείται από τρεις ράβδους µε εναλλασσόµενη γωνία περιστροφής ανά 
επίπεδο. Τα µήκη των ράβδων, οι οποίες αποτελούνται από χαλκοσωλήνες, κυµαίνονται 
από 0,40µ.-1,20µ., ενώ τα εφελκυόµενα στοιχεία διαµορφώνονται από λεπτό 
συρµατόσχοινο µε επικάλυψη από PVC. 
 
4.2. Αντικείµενα βιοµηχανικού σχεδιασµού: τραπέζι  
 

 
Εικ. 4 – Τραπέζι 

(σπουδαστές: Α.Νικολοπούλου, Α.Ντόβας, Θ.Τούσας) 
 
Αυτή η κατασκευή αποτελεί αναπαραγωγή του γλυπτού ‘Proto Newport’ του K.Snelson 
[14]. (εικ.2, 4) Η µελέτη επικεντρώθηκε στη συνολική γεωµετρία, στον καθορισµό των 
µηκών των στοιχείων και στη διερεύνηση ζητηµάτων τεχνικής φύσεως σχετικά µε τη 
συναρµολόγηση των συρµατόσχοινων και τις κατασκευαστικές λεπτοµέρειες των κόµβων. 
Η εύρεση µιας εφικτής µεθόδου συναρµολόγησης, που θα εξασφάλιζε τη σχετική θέση των 
ράβδων κατά τη σύνδεση των συρµατόσχοινων, στάθηκε το δυσκολότερο πρόβληµα, 
ειδικότερα επειδή τα συρµατόσχοινα ήταν συνεχή. Ύστερα από µια πρώτη αποτυχηµένη 
απόπειρα, κατά τη συναρµολόγηση έγινε τελικά χρήση και µιας δευτερεύουσας 
κατασκευής από δύο παράλληλες επιφάνειες από γυψοσανίδα ως καλούπι για τη 
σταθεροποίηση των άκρων των ράβδων. Χρησιµοποιήθηκαν χάλκινοι σωλήνες για τις 
ράβδους, ενώ για την τελική επιφάνεια του τραπεζιού προτάθηκε µια επιφάνεια από γυαλί 
ή λαµαρίνα.  



 

4.3. Αρχιτεκτονικές εφαρµογές µικρής κλίµακας: στάση λεωφορείου 
 
Η κατασκευή που προτάθηκε για στάση λεωφορείου ήταν η µεγαλύτερη σε κλίµακα, η 
βαρύτερη σε υλικό και η πιο πολύπλοκη από πλευράς συναρµολόγησης, γι’αυτό και ήταν η 
τελευταία που ολοκληρώθηκε. (εικ.5) Πριν δοκιµαστεί σε προπλάσµατα η κεντρική ιδέα 
αυτής της αρχιτεκτονικής εφαρµογής, µελετήθηκε µια σειρά υπαίθριων γλυπτών του 
K.Snelson [14] (ειδικότερα οι ‘Avenue K’, ‘Sun River’, ‘Flat Out’ (εικ.2)). Η σχετικά 
µεγάλη κλίµακα, η υπαίθρια χωροθέτηση και η προτεινόµενη χρήση απαιτούσαν µια 
βαρύτερη κατασκευή µε διαφοροποιηµένα χαρακτηριστικά όσον αφορά τις απαιτούµενες 
αντοχές (επιλογή υλικού και διατοµών), την προστασία έναντι των καιρικών φαινοµένων, 
την ακρίβεια κατά τη συναρµολόγηση και τα απαραίτητα µέτρα ασφαλείας. 
Χρησιµοποιήθηκαν σιδερένιες κοιλοδοκοί κυκλικής διατοµής, µε ειδική επεξεργασία για 
εξωτερική χρήση, ενώ λήφθηκε ειδική µέριµνα για τα εφελκυόµενα στοιχεία: 
γαλβανισµένο συρµατόσχοινο αυξηµένης διατοµής, διπλοί σφιγκτήρες, εντατήρες κλειστοί 
και στα δύο άκρα. Έγινε προκαταρκτική µελέτη για την αποφυγή ανατροπής και οι 
διατοµές ορισµένων στοιχείων υπερδιαστασιολογήθηκαν προκειµένου να εξασφαλιστεί η 
ευστάθεια της σύνθεσης. Η κατασκευή, αν και συνιστά διευρυµένη παραλλαγή δεδοµένου 
συστήµατος tensegrity, αποτέλεσε µια εφαρµογή µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον από συνθετικής 
απόψεως.      
 

 
Εικ. 5 – Στάση λεωφορείου  

(σπουδαστές: Φ.Αδρίµη, Π.Κανελλοπούλου, Μ.Κουλογεωργίου, Μ.Μαύρη, Χ.Χελιδονάκη)  
 
  

5. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  
 
Πρωταρχικός στόχος του εργαστηρίου ήταν  η εξοικείωση των σπουδαστών µε το 
συγκεκριµένο δοµικό σύστηµα και η µύηση τους στη διερεύνηση των αντίστοιχων 
υλικοτεχνικών ζητηµάτων, ενθαρρύνοντας τον πειραµατισµό µέσα από µια εµπειρική 
(trial-and-error) προσέγγιση. Αν και η προσέγγιση δεν επιχειρεί να καλύψει πλήρως το 
αντικείµενο, η υλοποίηση των προτάσεων πιστοποιεί τις δυνατότητες της µεθοδολογίας ως 
προς τη συνθετική διερεύνηση εφαρµογών συστηµάτων tensegrities.    
Από εκπαιδευτικής απόψεως, ένα εργαστήριο σχεδιασµού και κατασκευής είναι ένα 
εκπαιδευτικό µοντέλο που δίνει στους συµµετέχοντες τη µοναδική ευκαιρία να βιώσουν 
ολόκληρη τη διαδικασία, από την αρχική ιδέα µέχρι το τελικό προϊόν, αναδεικνύοντας τη 
συµβολή του πειραµατισµού κατά την πορεία του σχεδιασµού. Ειδικότερα, η µελέτη 
συστηµάτων tensegrities αποτελεί ένα κατ’εξοχήν παράδειγµα στην αρχιτεκτονική 
εκπαίδευση για διερεύνηση εργαλείων και µεθόδων και πειραµατισµό µε την ίδια τη 
διαδικασία, καθώς τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και η πολυπλοκότητα στο σχεδιασµό 
και την κατασκευή τους άπτεται καίριων θεωρητικών ζητηµάτων: µη γραµµική λογική 
σχεδιασµού και κατασκευής, απεικόνιση και προσοµοίωση δοµικών κατασκευών και 
αντίστοιχα εργαλεία, χρήση της τρισδιάστατης αναπαράστασης ως εργαλείο σχεδιασµού. 



 

Σε ερευνητικό επίπεδο, ορισµένες παρατηρήσεις µπορούν να αποτελέσουν τη βάση 
περαιτέρω διερεύνησης. Στα πλαίσια µιας ολοκληρωµένης προσέγγισης, είναι σκόπιµο η 
εµπειρική προσέγγιση να συνοδεύεται από µεθόδους form-finding (Tibert et al [16]), 
αναλυτικά εργαλεία και ακριβή πειράµατα σε συνθήκες εργαστηρίου, προκειµένου να 
γίνεται ακριβής έλεγχος των διατάξεων και διαστασιολόγηση των στοιχείων. Η χρήση 
τρισδιάστατων προσοµοιώσεων και όχι απλών τρισδιάστατων απεικονίσεων κρίνεται 
απαραίτητη. Ειδικότερα, στην περίπτωση συνθέσεων µε επανάληψη µονάδων (όπως, για 
παράδειγµα, ο Needle Tower), ενδείκνυται η χρήση παραµετρικών εργαλείων για τη 
διερεύνηση των παραγοµένων γεωµετρικών διατάξεων. Τέλος, περαιτέρω µελέτη και 
πειραµατισµός συνιστώνται σε σχέση µε τεχνικά ζητήµατα, όπως η συναρµολόγηση των 
κόµβων, προκειµένου για µια πιο συστηµατική προσέγγιση.    
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SUMMARY  

 
This article discusses the tensegrity structures that were created in a student design-build 
workshop at the Department of Architecture at the University of Thessaly in spring 2007. 
The objective of the workshop was to provide an insight on this type of structures and 
introduce students to investigating construction and technical issues, while the intrinsic 
characteristics of the structures and limited scale of the installations gave a unique 
opportunity to investigate appropriate tools and working methods, experimenting with the 
process itself and attempting to redefine it. In terms of methodological approach, a 3d-
model based approach was suggested, encouraging a trial-and-error attitude, enhancing a 
non-linear process, allocating tasks and simulating inter-disciplinary input based on 
‘collective’ knowledge. 
A number of pieces were designed ranging from typical tensegrity forms to industrial 
design or small-scale architecture structures. Design investigations derived from well-
known typologies or developed variations of precedents. Morphological characteristics 
were studied during a preliminary design phase, while construction details were 
investigated separately given different material options; the mounting process was an 
important issue considered individually in each case. Designing the implementation 
process proved to be the most challenging part. Two basic construction methods were 
applied: a) direct mounting using a space-grid and a secondary supporting system to ensure 
relative strut positions during cable assembly, b) two-steps mounting starting with 
assembly in flat using optimum layout diagram to provide relative positioning of elements. 
The actual implementation of the projects suggests the constructive contribution of 
tensegrity systems in design education; their inherent characteristics and complexities of 
the implementation process touching fundamental issues in contemporary design 
discourse: non-linear design and construction process, inter-disciplinarity in design, use of 
the 3d-model as an inclusive design tool, representation and simulation methods and tools 
of building structures. In a research framework, further investigations should include the 
use of form-finding methods, analytic and simulation tools. Parametric approach for 
geometric studies and additional experimentation on node assemblies would be suggested.  


