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1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η παρούσα εργασία πραγµατεύεται τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας στο σχεδιασµό
και την κατασκευή του γεωδαιτικού θόλου που υλοποιήθηκε στα πλαίσια φοιτητικού
εργαστηρίου για µία νέα εγκατάσταση ‘τεχνητού ουρανού’. Ψηφιακά εργαλεία
χρησιµοποιήθηκαν από την προµελέτη µέχρι τη µελέτη εφαρµογής, την κατασκευή και τη
συναρµολόγηση, προκειµένου να καταστεί δυνατή η διερεύνηση και η ακριβής
αναπαράσταση της γεωδαιτικής γεωµετρίας. Παρ’ όλα αυτά, οι περιορισµένες τεχνικές
δυνατότητες (σε µέσα και γνώσεις) στο δεδοµένο πλαίσιο εργασίας, σε συνδυασµό µε τα
ειδικά χαρακτηριστικά της γεωδαιτικής γεωµετρίας, δεν επέτρεψαν την πλήρη αξιοποίηση
των δυνατοτήτων του ψηφιακού συνεχούς, καθώς η διαδικασία διατήρησε κάποια από τα
γραµµικά χαρακτηριστικά της.
Τρία χρόνια µετά την επιτυχή ολοκλήρωση της εγκατάστασης, το έργο ‘επανεξετάζεται’
και η διαδικασία σχεδιασµού επαναπροσδιοριζεται, λαµβάνοντας υπόψη τις πρόσφατες
εξελίξεις της ψηφιακής τεχνολογίας. Επιχειρείται η χρήση ενός περιεκτικού µοντέλου που
περιλαµβάνει γεωµετρική, υλική, δοµική και κατασκευαστική πληροφορία και επιτρέπει
το δυναµικό έλεγχο των παραµέτρων, ενηµερώνοντας τις διαδικασίες σχεδιασµού,
παραγωγής και συναρµολόγησης σε πραγµατικό χρόνο.
Λέξεις-κλειδιά: ψηφιακά εργαλεία, παραµετρικός σχεδιασµός, γεωδαιτικός θόλος,
τεχνητός ουρανός.

2. ΤΟ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το έργο έλαβε χώρα στο Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας
την άνοιξη του 2008, ανταποκρινόµενο στην απόφαση της σχολής για ενίσχυση των
µελετών φυσικού φωτισµού και την περαιτέρω ενσωµάτωση τους στον κορµό του
αρχιτεκτονικού σχεδιασµού. Μία γεωδαιτική δοµή κρίθηκε πιθανή λύση για τον φορέα
ενός ‘τεχνητού ουρανού’, όπως, εξάλλου, πιστοποιούν πολλά παραδείγµατα, οπότε ο
σκοπός αποτέλεσε κίνητρο για ένα σπουδαστικό εργαστήριο µε αντικείµενο τη διερεύνηση
γεωδαιτικων γεωµετριών και τεχνολογιών. (Vrontissi [1])
Η τελική πρόταση αποτελεί µία αυτοφερόµενη ηµισφαιρική κατασκευή, διαµέτρου 4.0µ.,
πάνω σε βάση ύψους 0.90µ. Ο θόλος συγκροτείται από µία πρωτεύουσα γεωδαιτική
φέρουσα κατασκευή µε αρθρωτά στοιχεία και µία δευτερεύουσα κατασκευή µε
δακτυλίους για την φωτιστική εγκατάσταση εσωτερικά. (Εικ.1) Πρόκειται για έναν
εικοσαεδρικό γεωδαιτικό θόλο τάξης-Ι (class-I) και συχνότητας-3 (3V), δηλαδή για το
γεωδαιτικό πολύεδρο που παράγεται από το πλατωνικό στερεό εικοσάεδρο µε υποδιαίρεση
(δια τρία) των ακµών της κάθε έδρας του. Ο τελικός θόλος αποτελείται από 165 ράβδους
(8 διαφορετικών µηκών) και 61 κόµβους (9 τύπων), όπου οι µεν ράβδοι είναι
κατασκευασµένοι από σιδηροσωλήνα εµπορίου (Φ26,9χιλ.x1.5χιλ.), οι δε σύνδεσµοι και
απολήξεις των ράβδων από ελάσµατα (πάχους 4 και 3 χιλ. αντίστοιχα). Η δευτερεύουσα
κατασκευή µε τους δακτυλίους είναι αναρτηµένη εσωτερικά και φέρει τα 145 φωτιστικά
σώµατα, τοποθέτηµενα σύµφωνα µε την κατά Tregenza [2] πρότυπη διάταξη κατανοµής
φωτεινότητας του ουράνιου θόλου.

Εικ. 1 – Κάτοψη, τοµή και όψη της εγκατάστασης του ‘τεχνητού ουρανού’

3. Η ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ - ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
3.1. Καθορισµός της γεωδαιτικής διάταξης και εξαγωγή γεωµετρικής πληροφορίας
Την αρχική µελέτη γεωδαιτικών δοµών και τις πρώτες δοκιµές σε προπλάσµατα,
ακολούθησε ο προσδιορισµός της γεωµετρικής διάταξης του γεωδαιτικού θόλου, µε την
χρήση ειδικού λογισµικού (Cadre Geo [3]), προκειµένου να εξαχθεί η απαραίτητη
γεωµετρική πληροφορία.
Τα δεδοµένα περιλάµβαναν την επιλογή του βασικού πολύεδρου, της ακτίνας, της
γεωδαιτικής τάξης και συχνότητας, καθώς και τον προσδιορισµό του ζενίθ της κατασκευής
και του νοητού επιπέδου κοπής του θόλου. Η εξαχθείσα πληροφορία, µε τη µορφή
πινάκων και διδιάστατων σχεδίων και διαγραµµάτων (σε µορφή .dxf), περιείχε
πληροφορίες για το πλήθος (απολύτως και ανά τύπο) και την ταυτότητα των κορυφών και
των ακµών, καθώς και συγκεκριµένα δεδοµένα για την κάθε ακµή (‘ράβδος’: τύπος,
µήκος) και κορυφή (‘κόµβος’: τύπος, πλήθος και ταυτότητα γειτονικών ράβδων, καθώς
και τις γωνίες σε τοµή ή µεταξύ γειτονικών ακµών σε κάτοψη). (Εικ.2)

Εικ. 2 – Καθορισµός της γεωδαιτικής διάταξης µε χρήση του λογισµικού Cadre Geo
3.2. Σχεδιασµός των στοιχείων του θόλου (κόµβων και ράβδων)
Υστερα από πειραµατισµούς σε κλίµακα 1:1, προκειµένου να επιλεχθεί η κατάλληλη
µορφή συνδέσµου, τα γεωµετρικά δεδοµένα µεταφέρθηκαν σε συµβατικό λογισµικό
µοντελισµού (AutoCAD) και ακολούθησε ο σχεδιασµός (σε τρισδιάστατη προσοµοίωση)
ολόκληρης της σειράς των συνδέσµων, λαµβάνοντας υπόψη δοµικές και υλικές
παραµέτρους (διάµετρος ράβδου, είδος κοχλιώσεων, πάχος ελασµάτων για συνδέσµους
και απολήξεις ράβδων), τη διαδικασία συναρµολόγησης, καθώς και τις δυνατότητες των
διαθέσιµων µηχανηµάτων παραγωγής. (Εικ.3)
Η διαδικασία σχεδιασµού αποδείχθηκε εξαιρετικά απαιτητική και χρονοβόρα εργασία,
καθώς έπρεπε να γίνει ξεχωριστά για κάθε τύπο συνδέσµου, ενώ παράλληλα µία σειρά
ελέγχων, και αντίστοιχων προσαρµογών, έπρεπε να διεξάγεται τακτικά, προκειµένου να
εξασφαλιστεί η συνοχή στο σχεδιασµό και η βελτιστοποίηση της κατασκευαστικής
διαδικασίας (π.χ. αναζήτηση ΄κρίσιµου κόµβου’, προσαρµογή µηκών ράβδων,...)

Εικ. 3 – Τυπική διαδικασία σχεδιασµού του συνδέσµου του κόµβου
3.3. Παραγωγή και συναρµολόγηση
Αν και αρχικά είχε υπολογιστεί η παραγωγή να γίνει µε λογική ‘αρχείο-προς-εργοστάσιο’
(‘file-to-factory’ approach), δηλαδή µε χρήση των τρισδιάστατων προσοµοιώσεων για την
παραγωγή των συνδέσµων, τελικά χρειάστηκαν περαιτέρω προσαρµογές, λόγω των
απαιτήσεων των διαθέσιµων µηχανηµάτων παραγωγής. Προκειµένου να γίνουν η κοπή,
σηµάδεµα και στρατζάρισµα των τελικών κοµµατιών, απαιτήθηκαν σχετικοί πίνακες (για
τα µήκη των ράβδων), διδιάστατα σχέδια (για τους συνδέσµους και τις απολήξεις των
ράβδων) και συνοδευτικά διαγράµµατα (µε τις γωνίες στρατζαρίσµατος). Η ταξινόµηση
των στοιχείων (µε ετικέτες ανά τύπο) έγινε χειρωνακτικά µε µεθοδική οργάνωση σύµφωνα

µε τους αναλυτικούς καταλόγους µε τη γεωµετρική πληροφορία που είχαν εξαχθεί απο το
σχετικό ειδικό λογισµικό.
Προκειµένου να εντοπιστούν και να διερευνηθούν τα γεωµετρικά µοτίβα της γεωδαιτικής
κατασκευής (που αποτελείται ουσιαστικά από πέντε πανοµοιότυπους τοµείς) και να
αποφασιστεί η διαδικασία συναρµολόγησης, απαιτήθηκε περαιτέρω επεξεργασία του
ψηφιακού υλικού και παράχθηκαν ένα συνολικό µοντέλο του θόλου, που επιδείκνυε (µε
κατάλληλο χρωµατικό διαχωρισµό) τους διαφορετικούς τύπους ράβδων και συνδέσµων,
και ένας συγκεντρωτικός κατάλογος των τύπων των συνδέσµων (µε πληροφορίες για τα
χαρακτηριστικά του κάθε κόµβου), ενώ τα ίδια τα στοιχεία των συνδέσµων έφεραν πάνω
τους το όνοµα του αντίστοιχου τύπου και ένδειξη προσανατολισµού. (Εικ.4)

Εικ. 4 – Τα ‘εργαλεία’ που χρησιµοποιήθηκαν κατά τη διαδικασία συναρµολόγησης
Η συναρµολόγηση της γεωδαιτικής κατασκευής, που δοκιµάστηκε, κατ’αρχήν σε
προπλάσµατα, πραγµατοποιήθηκε οµαλά, µέσα σε πέντε µόλις ώρες, από µία οµάδα
δεκαπέντε σπουδαστών, αρχίζοντας από τη βάση και προχωρώντας ανά επίπεδο,
προσθέτοντας πέντε πανοµοιότυπα στοιχεία ή γεωµετρικές οντότητες σε κάθε βήµα.

4. ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ
4.1. Σχεδιασµός
Η ιδέα συγκέντρωσης των παραµέτρων σχεδιασµού σε µία ενιαία πλατφόρµα, οδήγησε
στην αναζήτηση ενός τρισδιάστατου µοντέλου, που θα επέτρεπε παράλληλα τον
καθορισµό της γεωδαιτικής γεωµετρίας µε το σχεδιασµό τόσο των επί µέρους στοιχείων,
όσο και της συνολικής δοµής. Το περιεκτικό αυτό µοντέλο περιλαµβάνει γεωµετρική,
υλική, δοµική και κατασκευαστική πληροφορία και επιτρέπει το δυναµικό έλεγχο των
παραµέτρων, ενηµερώνοντας τις διαδικασίες σχεδιασµού, παραγωγής και
συναρµολόγησης σε πραγµατικό χρόνο.
Στην, υπό εξέλιξη, προσπάθεια ‘επανεξέτασης’ της διαδικασίας σχεδιασµού σε µία
παραµετρική κατεύθυνση, δοκιµάστηκαν σύγχρονα εργαλεία και τεχνικές. Συγκεκριµένα,
έγινε χρήση λογισµικού ‘γενετικής’ µοντελοποίησης (Rhino 3D) µε χρήση γραφικού
αλγοριθµικού επεξεργαστή (Grasshopper 3d). Η λογική του επιθυµητού µοντέλου
αναπτύχθηκε έπειτα από διερεύνηση των προσφερόµενων εργαλείων των σχεδιαστικών
αυτών περιβαλλόντων (πχ. StructDrawRhino plug-in [4] [5] [6]) σε συνδυασµο µε τη
µελέτη σχετικών θεωρητικών ζητηµάτων [7]. Ο τελικός ‘ορισµός’ (‘definition’), που έχει
τη δυνατότητα να παράγει ελεγχόµενα γεωδαιτικές γεωµετρίες, βασίστηκε, κατ’αρχήν,
στον ‘ορισµό’ της Γεωδαιτικής Σφαίρας του D.Piker [8] (στον οποίο όµως η παραγόµενη
γεωδαιτική γεωµετρία αποτελείται από καµπύλες γραµµές (κάτι που δεν ήταν επιθυµητό).
Τα σηµεία τοµής µίας κατατµηµένης έδρας του εικοσαέδρου προβάλλονται πάνω σε µία
σφαίρα, παράγοντας αρχικά ένα πρώτο σύνολο κορυφών και, στη συνέχεια, µέσω µίας

σειράς περιστροφών, το σύνολο των κορυφών της γεωδαιτικής σφαίρας. Περιλαµβάνονται
περαιτέρω εντολές για τον ορισµό του νοητού επιπέδου κοπής και τη γένεση των ακµών
του γεωδαιτικού θόλου. Τα δεδοµένα περιλαµβάνουν την επιλογή της ακτίνας και
γεωδαιτικής συχνότητας του θόλου (το βασικό πολύεδρο -εικοσάεδρο- και η γεωδαιτική
τάξη -Ι- είναι προκαθορισµένα), ενώ η γεωδαιτική γεωµετρία παράγεται µε τη µορφή
τρισδιάστατης προσοµοίωσης. (Εικ.5, 6)

Εικ. 5 – Grasshopper definition - φάση Ι: Παραγωγή της γεωδαιτικής γεωµετρίας

Εικ. 6 – ∆ιερεύνηση γεωµετρικών γεωµετριών (5V, 4V, 3V, 5/8 3V, 4/8 3V) µέσω του
προτεινόµενου ‘ορισµού’ (‘definition’)
Ο ‘ορισµός’ επεκτείνεται έτσι ώστε να παραχθούν οι τρισδιάστατες προσοµοιώσεις των
στοιχείων. Οι παράµετροι του σχεδιασµού περιλαµβάνουν δοµικά και υλικά δεδοµένα
(διάµετρος ράβδου, είδος κοχλιώσεων, πάχος ελασµάτων), ενώ περιορισµοί, όσον αφορά
την παραγωγή και τη συναρµολόγηση, ενσωµατώνονται σε ένα περιεκτικό µοντέλο, στο
οποίο οι απαραίτητοι έλεγχοι πραγµατοποιούνται αυτόµατα. (Εικ.7) Η δοµή
ολοκληρώνεται µε τον προοδευτικό σχεδιασµό όλων των στοιχείων (µε αυτοµατοποιηµένη
επανάληψη της διαδικασίας), ενώ παράλληλα επιτελείται και ο χαρακτηρισµός (µε
κατάλληλο χρωµατικό διαχωρισµό) των διαφορετικών τύπων στοιχείων. (Εικ.8)

Εικ. 7 – Grasshopper definition - φάση ΙΙ: σχεδιασµός του ‘κρίσιµου κόµβου’

Εικ. 8 – Grasshopper definition- φάση III: σχεδιασµός και χαρακτηρισµός των στοιχείων
4.2. Παραγωγή και συναρµολόγηση
Η παραµετρική προσέγγιση δεν επηρεάζει τη διαδικασία παραγωγής, εφόσον
χρησιµοποιείται η ίδια γραµµή παραγωγής. Υπάρχει δυνατότητα επέκτασης του ‘ορισµού’,
προκειµένου από τις τρισδιάστατες προσοµοιώσεις να παράγονται τα απαραίτητα
διδιάστατα σχέδια για τον κατασκευαστή.
Όσον αφορά τη συναρµολόγηση, η προτεινόµενη προσέγγιση παρέχει µία πρώτη βάση για
τη µελέτη των γεωµετρικών µοτίβων και, συνακόλουθα, τη διερεύνηση της διαδικασίας
συναρµολόγησης. Εντούτοις, εξακολουθεί να απαιτείται περαιτέρω επεξεργασία για την
ταξινόµηση, αρίθµηση και καταλογογράφηση των τύπων των στοιχείων.

5. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Αν και η χρήση µεθόδων και εργαλείων ψηφιακής παραγωγής έχει συζητηθεί εκτενώς τα
τελευταία χρόνια, στα πλαίσια της εκ νέου στροφής σε θέµατα δοµικών και υλικών
χαρακτηριστικών της κατασκευής (Oxman [9]), τα παραδείγµατα που εστιάζουν στην
παραµετρική παραγωγή γεωµετριών λαµβάνοντας υπόψη την κατασκευή, είναι
περιορισµένα, πόσο µάλλον στην αρχιτεκτονική εκπαίδευση και, ειδικότερα, όσον αφορά
κατασκευές µε διακριτά στοιχεία συνδέσµων. Ο σχεδιασµός συνδέσµων στις γεωδαιτικές,
και γενικότερα χωροδικτυωµατικές, δοµές, (Gerrits [10], Makowski [11]), αποτελεί
κεντρικό ζήτηµα στην τρέχουσα ερευνητική και επαγγελµατική πρακτική, σε συνδυασµό
µε ζητήµατα που σχετίζονται µε τη γεωµετρία και παραγωγή (π.χ. ζητήµατα κατάτµησης)
µη-ευθύγραµµων µορφών. Σε αυτό το πλαίσιο, η παρούσα, υπό εξέλιξη, εργασία εστιάζει
στο ζήτηµα της επίλυσης ενός συνδέσµου ‘καθολικά’ ορισµένου, εντούτοις ‘τοπικά’
προσαρµοσµένου, διαπραγµατευόµενη µία κατασκευή µε διακριτά στοιχεία συνδέσµων
και επιχειρώντας να συµπεριλάβει το σχεδιασµό τους µέσα σε ένα παραµετρικό µοντέλο.
Κατά την αρχική διαδικασία, τα ψηφιακά εργαλεία αποδείχτηκαν κρίσιµα κατά τη µελέτη
και την κατασκευή του έργου, παρέχοντας τα µέσα για τη διερεύνηση, το σχεδιασµό, την
παραγωγή και τη συναρµολόγηση µίας µη-ευθύγραµµης γεωµετρίας, κάτι το οποίο είτε θα
ήταν δύσκολο, εάν όχι ανέφικτο, µέσω θεωρητικών µαθηµατικών προσεγγίσεων, είτε θα
είχε περιορισµένη ακρίβεια µε χρήση προπλασµάτων. Η διαδικασία όµως, εάν και
αποτελεσµατική, δεν ήταν αποδοτική, καθώς απαιτούσε τεράστια προσπάθεια και χρόνο
για µία µεγάλη σειρά επαναλαµβανόµενων εργασιών και ελέγχων. Επιπλέον, η προσέγγιση
ήταν σχετικά αποσπασµατική και η µεταφορά της πληροφορίας µεταξύ διαφορετικών
εργασιών (καθορισµός συνολικής γεωµετρίας, σχεδιασµός στοιχείων θόλου, συνολικός
σχεδιασµός θόλου, παραγωγή, συναρµολόγηση) και λογισµικών, υπήρξε δύσκολη, αν όχι
προβληµατική. Τέλος, η µέθοδος απαιτούσε την οριστικοποίηση των αποφάσεων σε
συγκεκριµένα σηµεία της διαδικασίας και κατά συνέπεια επέτρεπε περιορισµένες µόνο
αλλαγές, αλληλεπιδράσεις ή διερευνήσεις κατά τη διάρκεια του σχεδιασµού.

Η δυναµική των παραµετρικών µεθόδων και εργαλείων ήταν ήδη προφανής κατά την
αρχική διαδικασία. Μία παραµετρική προσέγγιση, ιδιαίτερα στην φάση της σχεδιαστικής
εξέλιξης, θα µπορούσε εύκολα να αντικαταστήσει τις επαναλαµβανόµενες εργασίες και
ελέγχους µε αυτοµατοποίηση των αντίστοιχων διαδικασιών. Η προσέγγιση αυτή παρέχει
τα µέσα όχι µόνο για τη διευκόλυνση της σχεδιαστικής διαδικασίας, αλλά και για τη
διερεύνηση παραλλαγών της συγκεκριµένης γεωµετρίας, εισάγοντας µία τοπολογική
λογική. Το ουσιαστικό πλεονέκτηµα είναι η παραγωγή ενός ενιαίου περιεκτικού
δυναµικού µοντέλου, που επιτρέπει την αλληλεπίδραση ανάµεσα στις ‘top-down’
γεωµετρικές αναζητήσεις (σε συνάρτηση µε τις προγραµµατικές απαιτήσεις) και τις
‘bottom-up’ κατασκευαστικές διερευνήσεις (σε σχέση µε τα δοµικά, υλικά και
κατασκευαστικά δεδοµένα), προσδίδοντας συνεχή ευελιξία στο σχεδιασµό και,
κατ’επέκταση, επιτυγχάνοντας, µία ‘µη-γραµµική’ (‘non-linear’) πορεία σχεδιασµού.
Όσον αφορά την παραγωγή, οι πραγµατικές δυνατότητες του εργαλείου θα µπορούσαν να
διερευνηθούν εάν ήταν διαθέσιµη µία διαφορετική γραµµή παραγωγής, έτσι ώστε να
αξιοποιηθεί πλήρως το πλεονέκτηµα της ψηφιακής ροής δεδοµένων, µε την απευθείας
εξαγωγή της πληροφορίας παραγωγής από την τρισδιάστατη προσοµοίωση µέσω των
κατάλληλων εργαλείων προγραµµατισµού.
Σε µία εξελιγµένη παραλλαγή (από την άποψη της µαθηµατικής γνώσης των γεωδαιτικών
γεωµετριών), θα ήταν ιδιαιτέρως αποτελεσµατικό και ενδιαφέρον να υπάρχει η
δυνατότητα εξαγωγής από το παραµετρικό µοντέλο ενός ολοκληρωµένου συνόλου
γεωµετρικής πληροφορίας, απαραίτητου για τη συναρµολόγηση, αντίστοιχο µε αυτό που
τώρα παράγεται από το ειδικό λογισµικό.
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SUMMARY
This article discusses the use of digital technology in the design and construction of a
geodesic dome built in a student workshop as the bearing structure for an artificial sky
lighting installation. Digital tools were used for the whole process from preliminary to
detailed design, fabrication and assembly, in order to allow the investigation and precise
representation of the geodesic geometry. However, limited possibilities, in combination
with the intrinsic nature of the geometry, which allowed segregation of tasks, did not
permit a full exploration of the potential of the digital continuum at that time; even though
taking advantage of digital technologies, the process maintained some of its linear
characteristics.
A couple of years after the successful completion of the installation, the project is
‘revisited’ in retrospect, and the design process is ‘reengineered’ considering the design
potential of recent advances in digital technology. In this work in progress, an attempt is
made to work with an inclusive model that contains geometric, structural, material and
manufacturing input and constraints and can inform design, fabrication and assembly
processes, allowing for dynamic manipulation and control of parameters at any given time;
thus, reconfiguring in real time the design, as well as the related processes.

