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ο χώρος ορίζεται από τα αντικείμενα
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το τραπέζι εξακολουθεί να έχει κεντρικό ρόλο στο χώρο του φαγητού



απόπειρα συγκρότησης χώρου που έχει περισσότερο τη μορφή κελύφους,έτοιμου να δεχθεί τα απ

οσπάσματα-αντικείμενα διασκορπισμένα ενδεχομένως στο εσωτερικό του





απόπειρα συγκρότησης μιας ενότητας,ανασύνθεσης των αποσπασμάτων

διαλύεται η κατοικία για να ξανασυγκροτηθεί σε νέες ενότητες



δ lερεύνηση κελυφών (αυτόνομων δομών)

δημ ι ουργ ία

πιφανειών

δύο σχημάτων,δύο αναδιπλούμε

που η μία εισχωρεί στην άλλη
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με αφετηρία το συγκεκριμένο κέλυφος έγιναν μια 

σειρά μακετών με σκοπό την περαιτέρω εξέλιξη του
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πρώτο μοντέλο διερεύνησης

διερευνηση ογκοπλασίας καί αντικειμένων

στο χώρο
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δεύτερο μοντέλο διερεύνησης

αλλαγή αναλογίας

τονισμός της κατακορυφότήτας , καθ' ύψος 

ανάπτυξη των χώρων

ιδιαίτερη σημασία στη συγκεκριμένη κατοι

κία έχει η σκάλα,στοιχείο που επεξεργάσθη- 

κε ως απόσπασμα
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τρίτο μοντέλο διερεύνησης

-σε αυτ

θεία οι

προς το

ή τη μακέτα 

δύο όγκοι 

υλ ι κό

έγινε μια πρώτη 

να διαχωριστούν

προσπά-

κα ι ως

-ξεκινά μια πρώτη επεξεργασία των όψεων 

στο αναδιπλούμενο κομμάτι
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τέταρτο μοντέλο διερεύνησης

σε αυτή τη μακέτα οι στρώσεις χαρτιού

που χρησιμοποιήθηκαν στην προηγούμενη

αντικαταστάθηκαν από ξυλάκια , η διάταξη

των οποίων δημιουργούν ένα ρυθμό στην όψη,

κάνοντας τη σε πολλά σημεία διάτρητη

19



πέμπτο μοντέλο δίερεύνησης

διερεύνηση όψεων

νέος τρόπος επεξεργασίας υλlκού(χαρτονιού)

αποσαφήνιση πραγματικών υλικών που θα χρησ 

ιμοποιηθούν (μπετό και ξύλο)
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τελικό μοντέλο διερεύνησης

-ο διαχωρισμός των υλικών παύει να είναι τόσο απόλυτος , αρχίζει μία εμπλοκή μεταξύ

τους που εκδηλώνεται με διαφορετικούς τρόπους, στο πάτωμα το μπετό βρίσκεται σε

επαφή με το ξύλο ενώ στον τοίχο βρίσκεται σε απόσταση



Εναλλακτική κατοικία που πειραματίζεται 

στον εσωτερικό χώρο με μη συμβατικές επι

λογές που δοκιμάζουν την αρχιτεκτονική 

μέσα σε ένα κέλυφος ενεργειακά ελεγμένο. 

Οργανωμένη καθ' ύψος σε τρία επίπεδα 90 τμ 

συνολικά. Εσωστρεφής δομή, έλλειψη μπαλκό

νι ών και υμιυπαίθριων χώρων με έντονο το 

στοιχείο της διαφάνειας. Καθαροί όγκοι και 

σχήματα που αναλύονται σε δύο δομές - 

κελύφη,ένα ξύλινο και ένα μπετονένιο,όπου 

το μαλακό (ξύλινο) αγκαλιάζει το σκληρό 

(μπετονέν ιο) .Στο μπετονένιο κομμάιτ περιέ- 

χονται οι πιο ιδιωτικές χρήσεις ενώ στο 

ισόγειο οι πιο κοινές.
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Το μπετονέν lo κομμάτι είναι ένα κλειστό

σχήμα, ένα κουτί, ενώ το ξύλινο είναι 

περισσότερο μια αναδιπλούμενη - πτυχωτή 

επιφάνεια που το αγκαλιάζει, η αλλώς το 

περιγράφει. 0 διαχωρισμός των δύο υλικών, 

ενώ στις α ρχικές διερευνήσεις ήταν σαφής 

(η αναδιπλούμενη επιφάνεια ξύλινη και το 

κουτί μπετονέν ιο) στη συνέχεια άρχισαν να 

δ ι ερευνούναται μοντέλα στα οποία τα δύο 

υλικά αρχίζουν να εμπλέκονται μεταξύ τους 

πράγμα το οποίο συμβαίνει στην αρχικά ξύ

λινη αναδιπλούμενη επιφάνεια, ενώ ο μπετο

νέν ιος όγκος παραμένει "καθαρός".
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Ένας μπετονένιος τοίχος ίδιων διαστάσεων

με τη βόρεια πρόσοψη τοποθετείται παράλλη-

λα με αυτή, προς το εσωτερικό της κατοι-

κίας. Σε αυτόν τον τοίχο εγγράφονται οι

σκάλες της κατοικίας. Επίσης, επάνω του 

υπάρχουν δύο οπές - πόρτες, οι οποίες το 

βράδυ που είναι αναμμένα τα φώτα φεγίζουν 

στην ξύλινη πρόσοψη.
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Ol ξύλινες προσόψεις που δημιουργούνται

από την αναδιπλούμενη επιφάνεια διαφορο- 

ποιύνται μεταξύ βορά-νότου.

Στο βορά αποτελεί ται από οριζόντιες σαν 

ίδες που συνθέτουν την όψη,την οποία θα 

μπορούσαμε να τη χωρίσουμε - αναλύσουμε σε 

τρεισ ζώνες.Στην πρώτη, η οποία ξεκινά από 

το έδαφος, υπάρχουν ανά διαστήματα μεγάλες 

σχισμές (όσο το πάχος των σκαλοπατ ιών) στη 

δεύτερη ζώνη οι σχισμές αυτές πυκνώνουν 

και μικραίνουν ενώ στην τρίτη εξαφανίζο

νται και η ζώνη αυτή γίνεται συμπαγής.
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Η νότια όψη δεν είναι τόσο συμπαγής όσο η

βόρεια.Αυτό συμβαίνει κυρίως για να επίτρ 

έπει στο χειμερινό ήλιο να εισέρχεται στην 

κατοικία.Τα συμπαγή κομμάτια αυτής της πρό 

σοψης συνοψίζονται σε δύο επιφάνειες, οι ο 

ποιες κρύβουν-προστατεύουν κάποιους χώρους 

της κατοικίας (wc) ενώ στη μία απο αυτές έ 

χουν ενσωματωθεί ηλιακοί συλλέκτες,κυλινδρ 

ικής διατομής (solar evacuated tubes),οι 

onoioL χρησlμοποιύνται για την θέρμανση τη 

ς κατοικίας και αναλύονται παρακάτω.

Όσων αφορά τη σκίαση του παταριού χρησιμοπ 

οιείται μια λεπτή μεμβράνη (koolshade) η ο 

πία προστατεύει από την άμεση ηλιακή ακτ ιν 

οβολία ενώ ταυτόχρονα δεν εμποδίζει τη θέα

στους κατοίκους (θα αναλυθεί παρακάτω).



Όσο αφορά την οργάνωση των χώρων η κατοι

κία χωρίζεται σε τρία επίπεδα. Στο πρώτο 

επίπεδο (ισόγειο) βρίσκονται οι χώροι συ

νάντησης - φαγητού και καθιστικό, ενώ στα 

άλλα δύο επίπεδα (όροφος και πατάρι) που 

εσωκλείονται στον ίδιο όγκο (μπετονένιο) 

βρίσκονται οι πιο ιδιωτικοί χώροι, ύπνου 

και εργασίας. Αυτοί οι χώροι είναι σαφώς 

διαχωρισμένοι από τους χώρους συνάντησης

τόσο ως προς την τοποθέτησή τους σε διαφο

ρετικά επίπεδα όσο και ως προς την 

πρόσβαση σε αυτούς η οποία είναι αυτόνομη.
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τραπέζι στο οποίο συγκεντρώνονται όλες οι λειτουργίες προετοιμασίας και κατανάλωσης του

φαγητού
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Η κατοικία σχεδιάστηκε ως αυτόνομο αντικείμενο και στην συνέχεια επιλέχθηκε το οικόπεδο στο

οποίο τοποθετείθηκε.Η επιλογή του οικοπέδου έγινε με βάση τα εξής κριτήρια:

να βρίσκεται σε αστικό χώρο,ο συντελεστής δόμησης της περιοχής να είναι χαμηλός,η δόμηση να 

μην είναι πυκνή και να βρίσκεται κοντά σε ένα ανοιχτό χώρο.Η απόφαση επιλογής συγκεκριμένου 

οικοπέδου πάρθηκε κυρίως για να μελετηθεί το πως συμπερφέρεται ενεργειακά σε συγκεκριμένα 

κλιματικά δεδομένα. Η τοποθέτηση της στο οικόπεδο έγινε αποκλειστικά με βάση τον βέλτιστο 

προσανατολισμό,σε σχέση με βιοκλιματικά ωφέλη.



το οικόπεδο βρίσκεται στη Σπάρτη, η

μία του πλευρά βλέπει σε πλατεία ,από

την άλλη περνά ένας λοξός στενός

δρόμος, σχεδόν μηδενικής κίνησης.

Οι γύρω οικοδομές είναι

διώροφες,τριώροφοφες και τετραόροφες

χωρίς κάποιο ιδιαίτερο χαρακτήρα

χτισμένες στην πλειοψηφεία τους τη

δεκαετία του 80.
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ Κ AT A Ν Α Λ Ω Σ II Σ Κ A Τ Ο I Κ I

Ύστερα από υπολογισμούς (με τη χρήση του προγράμματος building) διαπιστώσαμε 

κατανάλωση ενέργειας της κατοικίας τόσο για θέρμανση όσο και γ σ ψύξη είναι αρκετά 

Πράγμα το οποίο ήταν αναμενόμενο λόγω της εκτεταμένης χρήσης διαφέτνειας 

ανοίγματα). Γι αυτό το λόγο έγινε μια απόπειρα μείωσης αυτής της κατανάλωσης με τ

των παρακάτω συστημάτων:

1. χρήση τζαμιών βελτιωμένων ιδιοτήτων σε σχέση με τα συμβατικά

2. δημιουργία ανοιγμάτων για διαμπερή αερισμό

3. σύστημα σκίασης koolshade

4. χρήση ηλιακών συλλεκτών, solar evacuated tubes 

5 . ηλ ακό σ'Ότημσ combi

ότ ι η 

υψηλή.

(μεγάλα 

Π ΧΡήσπ
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2. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

Δ I Α Μ Π Ε

δημιουργία μικρού ανοίγματος στο κάτω μέρος 

του υαλοπίνακα του ορόφου , ώστε να δη- 

μιουργείται διαμπερής αερισμός με το

άνοιγμα του φεγγίτη
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3 .

Τα σκίαστρα koolshade είναι φτιαγμένα από μικρές περσίδες 

που δεν ξεπερνούν σε πλάτος το 1 mm καl σε πάχος τα 

0.18 mm. Αυτό τα εξής πλεονεκτήματα σε σχέση με τις 

παραδοσιακές περσίδες.

α) είναι ένα ελαφρύ σύστημα που μπορεί να 

τοποθετηθεί εξωτερικά από το παράθυρο 

χωρίς να επηρεάσει την όψη του κτιρίου.

β) δεν επιβαρύνει το φέροντα σκελετό του 

κτιρ ί ου περσίδες koolshade
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τα πλεονεκτήματα του γενικότερα συνοψίζινται στα εξής:

1) το καλοκαίρι εμποδίζει τη διείσδυση της 

άμεσης ηλιακής ακτινοβολίας στο εσωτερικό

2) μειώνει τη θερμότητα από τα ηλιακά κέρδη 

μέχρι και 86% και τη θερμοκρασία κατά 10 βαθμούς 

κελσίου

3) κατά τη διάρκεια του χειμώνα μειώνει τις 

θερμικές απώλειες κατά 15%

4) δεν εμποδίζει τη θέα προς τα έξω

5) προστατεύει την ι διωτικότητα (από έξω προς 

τα μέσα δεν υπάρχει η δυνατότητα θέασης)

6) προστατεύει από τον άνεμο και τη βροχή

7) υπάρχουν πολλοί τρόποι εγκατάστασης του συστή

ματος ,ανάλογα με το πως επωφελείται καλύτερα το
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4 . X F Η

Στη νότια πρόσοψη είναι τοποθετημένοι ηλιακοί συλλέκτες (solar evacuated tubes) για 

την παροχή ζεστού νερού χρήσης και για θέρμανση του χώρου, με τη χρήση ενδοδαπέδιας 

θέρμανσης. Το σύστημα που χρησιμοποιείται για να επιτευχθεί αυτή η λειτουργία ονομάζεται 

combi καl θα αναλυθεί στη συνέχεια.

Ας ξεκινήσουμε από την περιγραφή των ηλιακών συλλεκτών που χρησιμοποιήθηκαν. Πρόκειται 

για κυλινδρικούς σωλήνες εκκένωσης διπλού γυαλιού.Αποτελούνται από δύο σωλήνες γυαλιού με 

ταξύ των οποίων υπάρχει ένα διάστημα το οποίο εκκενώνεται. Αυτό το κενό που δημιουργείται 

βοηθάει στη μείωση απωλειών θερμότητας. Το εξωτερικό στρώμα των εσωτερικών σωλήνων είναι 

ντυμένο με ένα φίλτρο που απορροφά την ηλιακή ακτινοβολία. Αυτοί οι συλλέκτες εγκαθίστα

νται εύκολα σε διαφορετικές διαμορφώσεις ανάλογα με ιις απαιτήσεις και τον τύπο της

κατο l κιας.



ο κά πλεονεκτήματ των solar evacuated tub·

1.λειτουργούν και τις συνεφ

2.δεδομέτ υ ότ

3. (μ

4 .

ο μον· · αρνητ l κο τ
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5 . COMBI SOLAR SYS E M

Πρόκειται για θερμικά ηλιακά συστήματα που συνδυάζουν τη θέρμανση χώρων και ζεστού ν 

χρήσης.Τα συστήματα αυτά μπορούν να καλύφουν από 10 - 60 των αναγκών μιας καττ 

θέρμανση και σε ζεστό νερό χρήσης, ανάλογα με το μέγεθος της συλλεκτικής επιφάνειας, 

όγκο του θερμοδοχε ίου, τα μετεωρολογικά δεδομένα της περιοχής και τα χαρακτηρισ 

κατοικίας ( μέγεθος, ποιότητα μόνωσης, θερμικές ανάγκες). Γενικά τα συστήματα αυτά 

τελούνται από το κύκλωμα των ηλιακών συλλεκτών , ένα δοχείο για αποθήκευση ενέργειας, 

σύστημα βοηθητικής ενέργειας (λέβηταςΟ, ένα σύστημα θέρμανσης (θερμαντικά σώματα, ενδ 

πέδια, fancoils) και ένα -ύστημα ελέγχου. Η ιδανική εφαρμογή του συστήματος είναι 

συστήματα θέρμανσης χαμηλών θερμοκρασιών (ενδοδαπέδια), ενώ για θέρμανσι με 

σώματα αναμένεται μια μείωση της απόδοσης κατά ΙΟΥ —15%.
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Γι αυτό ίο λόγο και στην συγκεκριμένη κατοικία χρησιμοποιούνται (πέρα από τη θέρμανση

νερού χρήσης) και για ενδοδαπέδια θέρμανση. Αν χρησιμοποιόταν για θέρμανση θερμαντικών 

σωμάτων (καλοριφέρ) η απόδοση του θα έπεφτε σημαντικά αφού αυτά χρειάζονται θερμοκρασία

υψηλότερη από την από την ενδοδαπέδια θέρμανση.

λειτουργία συστήματος combi
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