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ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Οι ψηφιακές τεχνολογίες τοποθετούν πλέον τον αρχιτέκτονα στο κέντρο της
κατασκευαστικής διαδικασίας: Η ίδια πληροφορία που παράγεται κατά την διάρκεια
του σχεδιασμού μεταφέρεται για την παραγωγή των διαφόρων μερών του κτιρίου.
Η ψηφιακή τεχνολογία προσφέρει δυνατότητες πέρα από την εικονική αναπαράσταση
του κτιρίου. Αναφέρεται στην παραμετρική σύλληψή του, που είναι πλέον άρρηκτα
συνδεμένη με την κατασκευή του.
Το μάθημα επιθυμεί να φέρει τους σπουδαστές σε επαφή με έννοιες, παραδείγματα
και εργαλεία που δείχνουν το πώς η διαχείριση πληροφορίας κατά τον σχεδιασμό και
την κατασκευή αλλάζει το τοπίο της συνθετικής επεξεργασίας ενός αρχιτεκτονικού
θέματος.
Ακόμα θέλει να τονίσει, με κύριο άξονα τον αρχιτεκτονικό παράμετρο σχεδιασμό,
την άμεση σχέση των ψηφιακών τεχνολογιών με την κατασκευή, είτε πρόκειται για
την ψηφιακή τεκμηρίωση και τις βάσεις δεδομένων, είτε για τον ψηφιακό
σχεδιασμό οικοδομικών συστημάτων, είτε την παραγωγή με χρήση CNC
εργαλειομηχανών.

Θα εξεταστεί η δομιστική στροφή των ψηφιακών τεχνολογιών, όπως εντοπίζεται στην
τεχνολογία της κατασκευής ανοίγοντας νέα πεδία έρευνας και διδασκαλίας.
Το ψηφιακό συνεχές σχεδιασμού – κατασκευής συνοψίζεται στο γεγονός ότι με την
ένταξη ψηφιακών τεχνολογιών στον σχεδιασμό, ή πληροφορία σχεδιασμού συνιστά
πλέον και πληροφορία κατασκευής και πληροφορία παραγωγής βιομηχανικών
δομικών υλικών και προϊόντων. Δημιουργείται ένα συνεχές σχεδιασμού – κατασκευής
και χρήσης, που χαρακτηρίζεται από μη γραμμική λογική και μια αυξανόμενη
πολυπλοκότητα που διαχειρίζονται δίκτυα πληροφορίας.
Η βασική τάση είναι να συνδέονται σχεδιασμός, κατασκευή και παραγωγή με δίκτυα
πληροφορίας. Ένα εκτεταμένο δίκτυο συλλογής, παραγωγής και διαχείρισης
πληροφορίας συνδέει τους συμμετέχοντες στον σχεδιασμό, την παραγωγή και την
κατασκευή. Σε ορισμένους τομείς παραγωγής βιομηχανικών δομικών προϊόντων, η
πληροφορία που παράγεται κατά τον σχεδιασμό αποτελεί δεδομένο CNC παραγωγής
δομικών προϊόντων, ενώ ταυτόχρονα ο σχεδιασμός ενσωματώνει ψηφιακά δεδομένα
της βιομηχανικής παραγωγής των δομικών στοιχείων.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
Οι παρουσιάσεις θα γίνουν από τους διδάσκοντες και τους προσκεκλημένους του
μαθήματος ( Ελένη Καλαφάτη, Μιχάλης Γεωργίου, Δημήτρης Παπαδόπουλος, Γιάννης
Ορφανός, Παύλος Ξανθόπουλος). Θα αναφέρονται στα εξής θέματα:
Αρχιτεκτονική και Τεχνολογία (Δημήτρης Παπαλεξόπουλος)
Τα τρία παραδείγματα σχέσης αρχιτεκτονικής και τεχνολογίας κατά
ο
τον 20 αιώνα: Το μοντέρνο και η μηχανή, το δομιστικό παράδειγμα
και η ανοικτή προκατασκευή, οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και η
κατά παραγγελία παραγωγή («λείων» αρχιτεκτονικών). Βρισκόμαστε
σήμερα μπροστά σε μια αλλαγή σχέσεων αρχιτεκτονικής και
τεχνολογίας;
Ο παραμετρικός σχεδιασμός και η τεχνολογία της κατασκευής (Δημήτρης
Παπαλεξόπουλος)
Ψηφιακή μορφογένεση και ψηφιακή κατασκευή. Παραγωγή
πληθυσμών αρχιτεκτονικών λύσεων. Οικοδομικός σχεδιασμός
άτυπων μορφών. Η διαδικασία, σκίτσο, μακέτα, ψηφιακό μοντέλο,
παραγωγή με ψηφιακές τεχνολογίες. Marc Burry και η ανακαίνιση
της Sagrada Familia. {(Ghery Vs Foster) Vs Oosterhuis)} Vs
Ψηφιακός Τοπικισμός
Σύγχρονα ερωτήματα στην Ιστορία της Τεχνολογίας της κατασκευής (Ελένη
Καλαφάτη)
Μπορεί η Ιστορία της Τεχνολογίας και των Τεχνικών της κατασκευής
να συμβάλλει στην κριτική εφαρμογή των νέων τεχνολογιών στην
αρχιτεκτονική και την κατασκευή;
Προς τα έξυπνα υλικά και τα ευφυή περιβάλλοντα (Αθηνά Σταυρίδου)
Σχεδιάζονται τα υλικά; Από τα συμβατικά στα σύνθετα και από εκεί
στα «έξυπνα» υλικά. Η τεχνολογική καινοτομία στην κατασκευή
βρίσκεται σήμερα στο «πολύ μικρό». Στόχος η δημιουργία κτιρίωνπεριβαλλόντων με λειτουργίες και ιδιότητες που πλησιάζουν αυτές
ενός ζωντανού οργανισμού ίσως ακόμα και εμπλουτισμένες με
ανθρώπινη νοημοσύνη.
Η συγγραφή κώδικα και Ψηφιακή Κατασκευή (Δημήτρης Παπαδόπουλος)
Processing και Grasshopper: Δύο διαφορετικές περιπτώσεις
δημιουργίας παραμετρικών περιβαλλόντων. Μια νέα σχέση
αρχιτεκτονικής και τεχνολογίας. Ανοικτός κώδικας και τι σημαίνει
συσσώρευση γνώσης στο Πανεπιστήμιο
Χώροι σε Δίκτυο: Πειραματισμός και Παραμετρικός σχεδιασμός (Γιάννης
Ορφανός, Παύλος Ξανθόπουλος)
Παρουσίαση των Γιάννη Ορφανού και Παύλου Ξανθόπουλου, με
έμφαση στην ενότητα αστικού σχεδιασμού και κατασκευαστικής
σύλληψης. Το δίπολο παραμετρικός σχεδιασμός – σχεδιασμός
διάδρασης .
Παραμετρικός σχεδιασμός και κατασκευή. Παραδείγματα από την αγγλική
σχεδιαστική – κατασκευαστική εμπειρία (Μιχάλης Γεωργίου)
Κριτική παρουσίαση εργασιών του γραφείου Foster. Η θέση του
προγράμματος Generative Components στον αρχιτεκτονικό
σχεδιασμό και κατασκευή.
Το Σχολείου Αγίου Δημητρίου του Τάκη Ζενέτου (Δημήτρης Παπαλεξόπουλος)
Επίσκεψη στο Σχολείο και παρουσίαση των σχεδιαστικών αρχών,
των κατασκευαστικών επιλύσεων και των ζητημάτων που
προέκυψαν κατά την ανακαίνιση του. Γιατί πρέπει σήμερα να
ανατρέχουμε στις ριζοσπαστικές αρχιτεκτονικές της δεκαετίας του
’60.
F2F File to Factory Continuum
Παρουσίαση του ερευνητικού προγράμματος και των
workshops στην Lyon (2008) και Barcelona (2009). Ελίνα
Πατίχη – Shelter Tubes in Different Sections, Χριστίνα
Αλεξοπούλου, Κοσμάς Γαβράς – Parametric Space
Frame, Τζίνα Αποστολοπούλου, Δανάη Δίου, Χάρις
Σγουρίδου– Concrete Strip, Μαρία Πιτσιλαδή, Θεοδώρα
Βαρδούλη, The Dream of Flight: Urban Tensions Using
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Tensile, Θάνος Σταθόπουλος, Αρης Καφαντάρης, FreeStanding Inverted Cones.

ΑΣΚΗΣΗ

Η άσκηση έχει στόχο να εισάγει τους σπουδαστές στην σχέση ψηφιακών τεχνολογιών
και κατασκευής μέσα από την επεξεργασία ενός απλού θέματος.

Προτείνεται ο σχεδιασμός ενός στέγαστρου μικρής κλίμακας για σκίαση.

Έμφαση θα δοθεί στην διαδικασία σχεδιασμού και στην έλλογη ένταξη των ψηφιακών
τεχνολογιών σε αυτή. Θα ακολουθηθούν οι εξής φάσεις:
1.

Αρχική επεξεργασία θέματος με σκίτσο και συμβατική μακέτα.

2.

Επεξεργασία θέματος με ψηφιακά σχεδιαστικά εργαλεία και ψηφιακός
σχεδιασμός καταλόγου δομικών στοιχείων για παραγωγή με ψηφιακά μέσα
ελέγχου κατασκευής (CNC).

3.

Κατασκευή της τελικής μακέτας με ψηφιακά μέσα ελέγχου κατασκευής, στο
Εργαστήριο Προπλασμάτων της Σχολής

Οι εργασίες των σπουδαστών θα αναρτηθούν στο web site του μαθήματος.

•

Το μάθημα έχει τρίωρη διάρκεια. Οι δύο πρώτες ώρες των πρώτων 7
μαθημάτων θα είναι αφιερωμένες στις παρουσιάσεις. Η επόμενη ώρα θα
είναι αφιερωμένη στην άσκηση. Τα τελευταία 4 μαθήματα θα είναι
αποκλειστικά αφιερωμένα στην άσκηση.

•

Οι σπουδαστές είναι δυνατόν να επικοινωνούν με τους διδάσκοντες
στέλνοντας ταυτόχρονα mail στις διευθύνσεις Δ. Παπαλεξόπουλος:
dplxs@otenet.gr και Α. Σταυρίδου: athinast@central.ntua.gr .

•

Στις διευθύνσεις αυτές θα πρέπει να στείλουν και οι ομάδες των
σπουδαστών το mail τους, εκτός από την δήλωση στην γραμματεία.

•

Η επικοινωνία θα γίνεται και μέσα από τον κόμβο του μαθήματος:
www.ntua.gr/archtech

•

Είναι δυνατόν να δημιουργηθούν ομάδες έως 5 ατόμων.

•

Για την παρακολούθηση του μαθήματος είναι απαραίτητη η γνώση
προγραμμάτων σχεδίασης με υπολογιστή.

•

Κάθε ομάδα θα επιχειρήσει την χρήση προγραμμάτων, όπως το
grasshopper, ώστε να εισαχθεί στον παραμετρικό σχεδιασμό. Για την
εξοικείωση με τα προγράμματα παραμετρικού σχεδιασμού θα γίνουν
σχετικές εισαγωγικές παρουσιάσεις από τους συνεργάτες του μαθήματος.

•

Στόχος είναι η τελική συγκεκριμενοποίηση του θέματος κάθε ομάδας να γίνει
με βάση τον διαθέσιμο από το Εργαστήριο Προπλασμάτων εξοπλισμό και
τις δυνατότητες που προσφέρει το πρόγραμμα παραμετρικού σχεδιασμού
που θα χρησιμοποιήσει η κάθε ομάδα. Κάτι τέτοιο είναι θεμιτό από άποψη
αρχιτεκτονικής εκπαίδευσης, αν λάβουμε υπ’ όψη ότι πρόκειται για άσκηση
εισαγωγής στην ψηφιακή κατασκευή και όχι για συνθετικό θέμα.
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