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ΨηΦιοποίηση Κτηριακών ΠληροΦοριών (Building Information Modelling)
ονομάζεται η διαδικασία εισαγωγής δεδομένων στα στοιχεία ενός κτιρίου,

αρχικά ψηΦιακά και στη συνέχεια στην κατασl<ευή, ώστε να είναι εύκολα

διαχειρίσιμα (Facility Management) από οποινδήποτεέχει πρόσβαση σε αυτά,

καθ'όλη τη διάρκεια ζωής του κτιρίου.

Ιδανικάτο σύνολο των δεδομένωναυτών θα οδηγούσε σε ένα αέναα

μεταβαλλόμενοκτίριο που να ανταποκρίνεταισυνεχώς στις ανάγκεςτων χρηστών

του.

Το κτίριο της Κίτρινης αποθήκηςστο Βόλο που επιλέχθηκεως πρότυπο,

αποτελείχαρακτηριστικόπαράδειγμακτιρίου με ελεύθερη κάτοψη το οποίο

καλείταιναστεγάσειτο ερευνητικό κέντρο του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ (ΚεντροΈρευνας και

ΤεχνολογικήςΑνάπτυξηςΘεσσαλίας).

Στόχος ήταν η δημιουργίαενός συστήματοςπου να καλύπτειτις ανάγκες

εργαζομένωνκαι επισκεπτώνσε προσωπικόεπίπεδο (π.χ. θερμική άνεση,

εργονομία κ.λ.π) και ταυτόχρονανα αποτελεί μια αρχιτεκτονικήλύση ικανή να

εΦαρμοστείσε οποιοδήποτευπάρχον κτίριο.

Αυτή η απόπειραγια σχεδιασμό βασισμένο στους χρήστες και όχι στο κτίριο

αποΦέρεισημαντική εξοικονόμισηοΦέλιμου χώρου και ενέργειαςαλλά ταυτόχρονα

μπορείνα έχει και ενδιαΦέρουσεςκοινωνικέςπροεκτάσεις.
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Object design and informationmanagement for IifeIong

spaceaIterations ίη existing buiIdings

How could information gathering and management that ΒΙΜ puts ίπ the

center of attention, lead to the creation of an eternallychanging interior with the use
of a single "smart" wall segment.

The majority of the eχisting building stock ίπ Greece is worth maintaining.

Our question was whether by following theprincipals of ΒΙΜ and a BIM-based data
gathering process, amechanism for the interior space creation can be devised
onlyconstraints would be the eχternal envelope and the services (f.e.WCs, auχiIiary

spaces, etc.).
The case chosen to be eχamined was that of the reuse of theAmerican

Tobacco Company's former factory ίπ Volos, Greece inorder to host the Centre of
Research and Technology(CE.RE.TE.TH). First step was to create an element that

containsall the necessary technologies for an office building that can bemovable
inside the space, and also programmed ίπ such a way so
that it accomplishes optional function.

$0, a wall partition of 204m height, 1m. width and minimumthickness of 6cm,
loaded with the adequate characteristics(lighting, heating, pressure and
temperature sensors, airconditioning, desk, chair, battery, wheels, storage space,
etc) wasdesigned. Its management is based υροπ a based-on-data systemwhich first
gathers the information needed and then saves it ίπ apreconfigured database open
to the users to load it with personalpreferences ίπ every moment. This data leads to
a series of rulesand conditions that have been set for every room category, ίπ

orderfor any space scenario to be created automatically and derivedfrom the
information management's results at any certain point ofthe building's lίfe cycle.

The result is an implicitly ever changing interior with the use of a single
element that avoids having unused spaces ortechnologies, meets the users' needs
every moment ίπ the best waypossible ίπ a both general and personal level and can
be adjusted inevery building only by changing the number of its users with noneed
of further study. It is a more sustainable and functionalsolution than it would be if it

were designed by conventionalmeans.
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΨηΦιοποίηση Κτηριακών ΠληροΦοριών

(BuiIding Information ModeIIing)
ονομάζεται η διαδικασία εισαγωγής

δεδομένων στα στοιχεία ενός κτιρίου,

αρχικά ψηΦιακά και στη συνέχεια

στην κατασκευή, ώστε να είναι εύκολα

διαχειρίσιμα (FaciIity Management) από

οποινδήποτε έχει πρόσβαση σε αυτά,

καθ'όλη τη διάρκεια ζωής του κτιρίου.

Ιδανικά το σύνολο των δεδομένων αυτών

θαοδηγούσεσεένααένααμεταβαλλόμενο

κτίριο που να ανταποκρίνεται συνεχώς

στις ανάγκεςτων χρηστών του.

Το κτίριο της Κίτρινης αποθήκης στο Βόλο

που επιλέχθηκε ως πρότυπο, αποτελεί

χαρακτηριστικό παράδειγμα κτιρίου

με ελεύθερη κάτοψη το οποίο καλείται

να στεγάσει το ερευνητικό κέντρο

του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ (Κεντρο Έρευνας και

ΤεχνολογικήςΑνάπτυξης Θεσσαλίας).

Στόχος ήταν η δημιουργία ενός

συστήματος που να καλύπτει τις

ανάγκες εργαζομένων και επισκεπτών σε

προσωπικό επίπεδο (π.χ. θερμική άνεση,

εργονομία κλπ) και ταυτόχρονα να

αποτελεί μια αρχιτεκτονική λύση ικανή

να εΦαρμοστεί σε οποιοδήποτε υπάρχον

κτίριο.

Αυτή η απόπειρα για σχεδιασμό

βασισμένο στους χρήστες και όχι στο

κτίριο αποΦέρει σημαντική εξοικονόμιση

οΦέλιμου χώρου και ενέργειας

αλλά ταυτόχρονα μπορεί να έχει και

ενδιαΦέρουσεςκοινωνικέςπροεκτάσεις.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

σελ.8 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΙΤΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

σελ. 10 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΠΑΝΕΛΟ

ΟΘΟΝΗ

ΓΡΑΦΕΙΟ

σελ. 14 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΜΟΝΑΔΑΣΕΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

ΤEXNOΛOΓlEΣΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝΣΥΝΘΗΚΩΝΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΧΩΡΟΥ

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ TEXNOΛOΓlEΣ

σελ. 18 ΝΗΣΙΔΕΣ ΕΛΑΧΙΠΟΥχΩΡΟΥ

ΝΗΣΙΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΝΗΣΙΔΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

ΝΗΣΙΔΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΝΗΣΙΔΑ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ

ΝΗΣΙΔΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝΧΡΗΣΕΩΝ

ΝΗΣΙΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

σελ. 24 ΚΑΝΟΝΕΣΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣχΩΡΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣΚΤΙΡΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣΚΑΤΟΨΕΩΝ

ΠΟΛΟΙ ΕΛΞΗΣ -ΑΠΩΣΗΣ
ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΝΗΣΙΔΩΝ

ΔΗΜΙΟΥΡΓιΑ ΚΑΤΟΨΕΩΝ

σελ. 30 ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΤΟΨΕΙΣ

ΣΕΝΑΡΙΟΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

ΣΕΝΑΡΙΟΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΜΕΙΚΤΟΣΕΝΑΡΙΟ

ΤΟΜΗ

σελ. 38 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣΜΑΚΕΤΑΣ



ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΚΟ ΣΥΠΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΚΑΤΟΨΕΩΝ

χώροι ελεύθερης χρήσης

εργαστήρια

αρχεΙα

αναγνωστήριο

KηPIOΛOΓlKOΠPOΓPAMMA~
Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ

γραφ,'α ~ •

διεύθυνση ~--

βιβλιοστάσια

ΚΙΤΡΙΝΗΣΚΤΙΡΙΟΥ

Η Κίτρινη Αποθήκη βρίσκεται στη

συνοικία ΜεταμόρΦωση, επί των

οδών Ανθίμου Γαζή και Βασσάνη

και καταλαμβάνει μισό οικοδομικό

τετράγωνο. Το κτίριο κατασκευάσθηκε

λίγο μετά το 1930, με σχέδια που είχαν

συνταχθεί το 1926 από την εταιρεία

καπνών «AMERICA TOBACCO» για να

χρησιμοποιηθεί ως καπναποθήκη και

αργότερα περιήλθε στην ΣΕΚΕ .
Το κτίριο διαθέτει υπόγειο, ισόγειο και

τέσσερις ορόΦους.

Το οικόπεδο έχει εμβαδόν 2154,27 μ2

(58Α7 μ. με οδό Βασσάνη και 34,37
μ. με οδό Γαζή) και βρίσκεται στο

οικοδομικό τετράγωνο αρ. 194.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΑΠΟΘΗΚΗΣ

8
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ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΚΟ ΣΥΠΗΜΑ ΣΧΕΔIΑΣΜον ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΚΑΤΟΨΕΩΝ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΠΑΝΕΛΟ

ΜΟΝΑΔΑ ΣΕ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Οι τεχναλoγlες παραμένουν ανενεργές

και στην αρχική τους θέση καθώς η

μovόδα δεν έχει τεθεΙ ακόμα σε

λειτouργlα.

Όλα τα στοιχεΙα είναι ενωμένα στις

κατόλληλες υποδοΧές ώστε να μπορούν

να κινηθούν μΙσα στο χώρο για τη

δημΙOVΡγΙα των εmθυμητών κατόψεων -te-~t----------
ή παραμένουν σε αποθήκευση για την

κόλυψη μη προγραμμοτιαμένων

απαιτήσεων του χρήστη.

ΜΟΝΑΔΑ ΣΕ ANAΠΤVΞH

Οι τεχνολογlες παραμένουν ανενεργές

και στην αρχική τους θέαη καθώς η

μονάδα δεν έχει τεθεΙ ακόμα σε

λειτουργΙα.

Τα στοιχεία avamύoσoVTaI στο χώρο

και σΙΝδυόζονταl αvόλoγα με τις

ανόγκες του προγρόμματος για τη

επΙτευξη της βέλτιστης λύσης σε

προσωπικό και ευρύτερο πλαΙσlο.

Δ,σχωρΙζονται σε 3 τμήματα:

ΙJΠανέλο

2J Διαδραστική οθόνη

3J Εργασιακό περιβάλλαν

(γραφε(ο, Kαρt.ι<λa, Ράφια)

10



ΜΕΣΩ ΠΟΛΥΛΕIΤΟΥΡΓιΚΩΝ ΠΑΝΕΛΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤιΡIΑΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΠΑΝΕΛΟ

Θέση Nol:

_κλειστόςπάγκος

στο +0,8 μ.

_καλοριφέρ

στο+0,8μ.

ι.
"Θέση Νο2:

_κλειστός πάγκο<; -ι..--~---------I"'"

στο +0,8 μ.

_καλοριφέρ -+---=-----------1,.1-..-_
στο +0,1 μ.

11

ΠΑΝΕΛΟ

Θέση Νο3:

_κλειστός πάγκο<;

στο +0,1 μ.

_καλοριφέρ

στο +0,1 μ.

ΘέσηΝ04:

_aνoιxτός πάγκο<;

_καλοριφέρ

στο +0,1 μ.



ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΚΟ ΣΥΠΗΜΑ ΣΧΕΔIΑΣΜογ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΚΑΤΟΨΕΩΝ

ΟΘΟΝΗ:

Γ
~:ε~~~l:
_διαχωρισμένη από τα

-----------' υπόλοιπαστοιχεία

Θέση Νο2:

_διαχωρισμένηαπό τα

υπόλοιπαστοιχε[α

ΟΘΟΝΗ

ΟΘΟΝΗ:

Θέση Νο3:

_ενωμένημε το πανέλο

Θέση Ν04:

_ενωμένη με το γραφε[ο

12



ΓΡΑΦΕΙΟ

13

ΜΕΣΩ ΠΟΛΥΛΕIΤΟΥΡΓιΚΩΝ ΠΑΝΕΛΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤιΡIΑΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ:

Θέση ΝΟ1:

_όλα τα στοιχεία κλειστά

Θέση Νο2: -1---+------

_η καρέκλασε θέση

εργασίας

_τα ράφιαπεριστραμμένα

κατά 180 μοίρες

Για τη διαμόρΦωση των κατόψεων

χρησιμοποιούνται όλα ή μέρος των

στοιχείων της μονάδας που Φαίνονται

παραπάνω, σε διαΦορετικούς

συνδυασμούς για κάθε χώρο και

ανάλογα με τις ανάγκες που αυτός

εξυπηρετεί.

Παράλληλα με τους προτεινόμενους

συνδυασμούς των στοιχείων

δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να

διαμορΦώσει τον προσωπικό του

χώρο όπως επιθυμεί, μετακινώντας

τα στοιχεία της μονάδας ή

χρησιμοποιώντας όσα βρίσκονται σε

προσωρινή αποθήκευση.



ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΚΟ ΣΥΠΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΚΑΤΟΨΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΙΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΑ

1.ΟΟμ. L
Ι

Ι
-o.""μ.-----ιf

0.99μ. -

_~"

-====~

-Ο.48μ.-

ΡΑΦΙΑ

'---- ΟΘΟΝΗ -f,------τ---o,..-

'----- ΓΡΑΦΕΙΟ

...--+--- ΠΑΝΕΛΟ

'------------- ΚΑΡΕΚΛΑ ---1r------t~

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΕ ΚΑΤΟΨΗ
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ΜΕΣΩ ΠΟΛΥΛΕIΤΟΥΡΓιΚΩΝ ΠΑΝΕΛΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤιΡIΑΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΣΥΠΗΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΠΕΡIΒΑΛΛΟΝΤιΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ

ΕΣΩΤΕρlκον χΩρον

Το μικροκλίμα στο εσωτερικό του

κτιρίου ρυθμίζεται αυτόματα από το

κεντρικό σύστημα διαχείρισης.

ΠΡΟΚΑθΟΡIΣΜΕΝΑ

GGr;)
\::Υ \ΈΥ \::::J
ΣΤΟ,",
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ΜΕΤΑΒΛΗΤΑ

ηΜΕΣ

ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ

θ
θθ

ΔΡλΣ.Η 1: ΑΝΑΨΕ ΦΩL _ΙUX

>-+-.. ΔΡΑΙΗ 2; ΑΝΑΨΕ Κλ/OPIΦEp,..."C

ΔΡΑΙ.Η 3: ΑΝΑΨΕ ΑΝ[ΜΙΣΤΗΡΕΣ. _WΑΠ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ/

ΤΕΧΝΟΛΟΓιΕΙ

ΣΕΧΡΗΣΗ

Χ

Ε

Ι

Ρ

Ο

Κ

Ι

Ν

Η

Τ

Α

Έχοντας θέσει εξαρχής τις επιθυμητές

συνθήκες άνεσης (θερμοκρασία

μεταξύ 18 και 25 βαθμών Κελσίου,

υργασία 40-70% και Φωτισμός 300
500 ΙUΧ) και με βάση τα δεδομένα

που επικρατούν στο χώρο, δεδομένα

τα οποία συλλέγονται από σένσορες

εγκατεστημένους στη μονάδα, δίνεται

η αντίστοιχη εντολή στις τεχνολογίες

της μονάδας (ανεμιστήρες, Φώτα ΙΕΟ,

θερμαντικέςπλάκες) για ενεργοποίηση

ή απενεργοποίησή τους.

Παράλληλα ο κάθε χρήστης, εάν οι

συνθήκες αυτές δεν τον ικανοποιούν,

μπορεί να ρυθμίσει το προσωπικό του

περιβάλλον εργασί.ας, επιλέγοντας να

ερνεργοποιήσει και να ρυθμίσει τα

επίπεδα λειτουργίας των ανάλογων

τεχνολογιών χειροκίνητα.

Η διαδικασία αυτή ρύθμισης του

περιβάλλοντος του εσωτερικού του

κτιρίου περιγράΦεται διαγραμματικά

στο σχεδιάγραμμα αριστερά.



ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΚΟ ΣΥΠΗΜΑ ΣΧΕΔIΑΣΜογ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΚΑΤΟΨΕΩΝ

TEXNOΛOΓlEΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΥΛΙΚΑ
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ΜΕΣΩ ΠΟΛΥΛΕIΤΟΥΡΓιΚΩΝ ΠΑΝΕΛΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤιΡIΑΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
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ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΚΟ ΣΥΠΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΚΑΤΟΨΕΩΝ

ΝΗΣΙΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αντιστοιχεί σε χώρους γραΦείων

και διευθυντικούς χώρους από το

ζητούμενο κτιριολογικό πρόγραμα.

Φιλοξενεί3 χρήστες και έχει σχεδιαστεί

ώστε να προσΦέρει τη δυνατότητα

επικοινωνίας, όταν είναι απαραίτητο,

αλλά και απομόνωσης για εργασίες οι

οποίες απαιτούν συγκέντρωση.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΝΗΣΙΔΩΝ

Ο κάθε ένας από τους 3 χρήστες έχει

στη διάθεση του όλα τα απαραίτητα

στοιχεία για την εργασία του (οθόνη,

γραΦείο, αποθηκευτικό χώρο) και

επιπλέον μπορεί να επεκτείνει την

επιΦάνεια εργασίας του, εΦόσων

επιθυμεί.

Παράλληλα βρίσκεται σε τέτοια

απόσταση από τους υπόλοιπους

χρήστες ώστε να μπορεί να επιλέξει

τη συνεργασία ή το διαχωρισμό από

αυτούς.

2.

ΝΗΣΙΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Χρήστες: 3

Ελάχιστος

χώρος: 3 χ 3 μ.

Αριθμός

τμημάτων:

3 πανέλα,

30θόνε<;,

3 γραφεία,

3 καρέκλε<;,

3 ράφια

Σημεία

ελέγχου:

A,B,C,D

1. ,

3.
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ΜΕΣΩ ΠΟΛΥΛΕIΤΟΥΡΓιΚΩΝ ΠΑΝΕΛΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΝΗΣΙΔΑ ΑΠΟΘΗΞΕΥΣΗΣ

Αντιστοιχεί σε χώρους αρχείων και

βιβλιοστασίων από το ζητούμενο

κτιριολογικό πρόγραμμα.

Μπορεί να εξυπηρετήσει από 1 μέχρι

4 χρήστες και η λειτουργία της είναι

άμεσα συνδεδεμένη με τους χώρους

γραΦείων και βιβλιοθήκης.

Είναι ένας χώρος που μπορεί να

λειτουργήσει για οπτικό διαχωρισμό

των λειτουργειών που τον

περιβάλλουν, χωρίς όμως να εμποδίζει

την ελεύθερη κίνηση στο εσωτερικό

του κτιρίου.

1.

ΝΗΣΙΔΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Χρήστες: 2

Ελάχιστος

χώρος: 1 χ 3 μ.

Αριθμός

τμημάτων:

2πανέλα,

2 ράφια

Σημεία

ελέvχoυ :

A,B,C,D

λ
2.
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ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΚΟ ΣΥΠΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜογ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΚΑΤΟΨΕΩΝ

ΝΗΣΙΔΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Αντιστοιχεί σε χώρους εργαστηρίων

και αναγνωστηρίων βιβλιοθήκης από

<;:" "F?ι..ζ~τού μενο κτιριολογικό πρόγραμα.
t{~'-.~ .,.••··.!.όo.~ .•

i;;'~. '. 'Φ\λo~~νεί 2 χρήστες και έχει
.: σxεδ~'α'στεί ώστε να προσΦέρει

',~ ~ ...:.§.u..\ΊΉ~ότητα επικοινωνίας όταν
πρόκειται για ομαδική εργασία, αλλά

και απομόνωσης όταν απαιτείται

ησυχασμός.

Το περιβάλλον καθενός από τους

χρήστες απαρτίζεται από διαφορετικά

τμήματα της μονάδας ώστε να

δημιουργούνται δύο διαφορετικοί

μεταξύ τους χώροι εργασίας και

υπάρχει η δυνατότητα επιλογής του

προτιμητέου.

Οι χρήστες μπορούν να έχουν οπτική

ή όχι επαΦή ανάλογα με τις ανάγκες.

1.

Χρήστες: 2

Ελάχιστος

χώρος: 1 χ3 μ.+

1 Χ3μ.=6μ,

Αριθμάς

τμημάτων:

1 πανέλο,

1 οθόνη,

2 γραφεία,

2 καρέκλες,

2 ράφια

ΣημεΙα

ελέγχου:

Α,Β

ΝΗΣΙΔΑ ΕΡΕγΝΑΣ

1.

A~.~~~·B<2.

3.
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ΝΗΣΙΔΑ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ

Αντιστοιχεί σε χώρους συνεδριάσεων

και χώρους cafe από το ζητούμενο

κτιριολογικό πρόγραμα.

Φιλοξενεί3 χρήστες και έχει σχεδ ιαστεί

ώστε να προσΦέρει δυνατότητα

αμεσότητας στην επικοινωνία.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΠΙΚΑ

ΝΗΣΙΔΩΝ

Οι χρήστες καλούνται να μοιραστούν

τα στοιχελια από τα οποία αποτελείται

η νησίδα με στόχο τη δημιουργία ενός

πιο συλλογικού και "χαλαρού
lt

χώρου

εστίασης ή συνεδρίασης.

1.

ΜΠΩ ΠΟΛΥΛΕIΤΟΥΡΓιΚΩΝ ΠΑΝΕΛΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΝΗΣΙΔΑ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ

Χρήστες 3

Ελάχιστος

χώρος: 1 χ 4 μ. +
1 χ3μ.=7μ.

Αριθμός

τμημάτων:

1 οθόνη,

2γραφεΙα,

3 καρέκλες,

ΣημεΙα

ελέγχου:

A,B,C,D

21
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3.



ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΚΟ ΣΥΠΗΜΑ ΣΧΕΔIΑΣΜογ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΚΑΤΟΨΕΩΝ

ΝΗΣΙΔΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

Αντιστοιχεί σε εκθεσιακούς χώρους και

αίθουσες προβολής από το ζητούμενο

κτιριολογικό πρόγραμα.

Φιλοξενεί έως 5 επισκέπτες, 4 από τους
οποίους ενδιαΦέΡOVΤαι για ΨηΦιακή

προβολή και 1 που επισκέπτεται το

χώρο για άλλου είδους εκθέματα.

Οιδυνατότητεςπου προσΦέρειοχώρος

αυτός είναι είτε η έκθεση Φυσικών

αντικειμένων, η ΨηΦιακή προβολή

σε ομάδες (έως 3 άτομα ανά νησίδα)

είτε η εξατομικευμένη προβολή,

με τη βοήθεια αντιδιαμετρικά

τοποθετημένων οθονών.

2.

Χρήστεζ: 5

ΕλάχιστΟζ

χώΡΟζ: 2 χ 2 μ.

Αριθμόζ

τμημάτων:

1 πανέλο,

30θόνεζ,

3 καρέκλει;,

Σημεία

ελέγχου:

A,B,C,D

ΝΗΣΙΔΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
10

ν L'c
~""",~r-7-

r;.

1.

3.
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ΝΗΣΙΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Αντιστοιχεί σε χώρους υποδοχής,

γραμματείας και μπάρας εστιατορίου

ή cafe από το ζητούμενο κτιριολογικό

πρόγραμα.

Φιλοξενεί 3 χρήστες, εκ των οποίων 2
επισκέπτες και 1 εργαζόμενο.

Ο χώρος αυτός δίνει τη δυνατότητα

εξυπηρέτησης των επισκεπτών είτε

από τους εργαζομένουν είτε ψηφιακά

μέσω της διαδραστικής οθόνης,

ανάλογα με τη χρήση που καλείται να

εξυπηρετήσει.

1.

ΜΕΣΩ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓιΚΩΝ ΠΑΝΕΛΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤιΡΙΑΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΝΗΣΙΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Χρήστες: 3

Ελόχιστος

χώρος: 1 χ 1 μ. +
ΙΧ2μ.+

1 Χ 3 μ. = 6μ.

Αριθμός

τμημότων:

2 πανέλα,

1 οθόνη,

2 καρέκλες,

2 ρόφια

Σημεία

ελέγχου:

Α, B,C

23
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3.



ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΚΟ ΣΥΠΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΚΑΤΟΨΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ

Τα στοιχεία τα οποία διατηρούνται

από το υπάρχον κτίριο είναι:

1./ το εξωτερικό κέλυΦος,

2./ ο Φέρονταςοργανισμός

(κολώνες, δοκάρια)

3./ οι 3 κατακόρυΦοι άξονες κίνησης

(σκάλες, ασανσέρ)

4./ οι σταθεροί χώροι (τουαλέτες,

μηχανοστάσια,λεβητοστάσια)

4./ και τα κατακόρυΦακενά

Το υπόλοιπο του κτιρίου, πέραν

των στοιχείων που διατηρούνται,

οργανώνεται με βάση τη λογική της

ελεύθερης κάτοψης.

Στόχος είναι η κάλυψη των αναγκών

του προγράμματος και ταυτόχρονα

η δυνατότητα μετατροπής του

εσωτερικού χώρου κατά περιόδους,

ώστε να μην υπάρχουν χώροι οι

οποίοι παραμένουν αχρησιμοποίητοι

για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Έτσι επιτυγχάνεται η βέλτιστη

χρήση του συνόλου του κτιρίου ανά

πάσα στιγμή, καθώς και σημαντική

εξοικονόμησηενέργειας.

ΚΥΡΙΑ ΕΙΣΟΔΟΣΑΠΟ

ΕΠΙΠΕΔΟΔΡΟΜΟΥ

~ ..

Ι! ι

ι -'~lI="-' =='=1:'===' ''''i
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ΕΜΠΟΔΙΑ

(κολώνες, τοίχοι)

ΣΤΑΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ

(κουζίνες, μπάνια)

ΦΩΤΑΓΩΓΟΙ

ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

(κύριοι, δευτερεύοντες)

ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΡΟΜΟΥ
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ΜΕΣΩ ΠΟΛΥΛΕIΤΟΥΡΓιΚΩΝ ΠΑΝΕΛΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤιΡIΑΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΣΥΠΗΜΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΚΑΤΟΨΕΩΝ

888000
Θ8ΘΟΟΟ

ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΑ

ΔΥΝΑΜΕΙΣ

ΘΘ
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ΜΕΤΑΒΛΗΤΑ

ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΙ

ΧΡΗΠΩΝ

QQ
σσ

Η διαμόρΦωση του εσωτερικού

του κτιρίου δημιουργείται εν μέρη

αυτόματα και εν μέρη χειροκίνητα.

Αποτελεί αποτέλεσμα του

συνδυασμού της βέλτιστης λύσης,

όπως προτείνεται από το αυτόματο

σύστημα διαχείρισηςτου κτιρίου, και

των προτιμήσεωντων χρηστών.

Τα αυτόματα αποτελέσματα

προύπτουν από το συνδυασμό των

σταθερών συνθηκών που έχουν τεθεί

για τη δημιουργία της κάτοψης του

κτιρίου (κατηγορίες νησίδων, αριθμό

χρηστών που εξυπηρετούν), με τους

κανόνες οι οποίοι έχουν οριστεί

για την αποτροπή δημιουργίας μη

λειτουργικώνχώρων (συνθήκες έλξης

- άπωσης, όπως περιγράΦονται στη

συνέχεια).

Η διαδικασία αυτή ρύθμισης του

περιβάλλοντος του εσωτερικού του

κτιρίου περιγράΦεται διαγραμματικά

στο σχεδιάγραμμα αριστερά.



ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΚΟ ΣΥΠΗΜΑ ΣΧΕΔIΑΣΜογ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΚΑΤΟΨΕΩΝ

ΠΟΛΟΙ ΕΛΞΗΣ ΑΠΩΣΗΣ

Η πρώτη συνθήκη για τη διομόρΦωση

των κατόψεων είναι οι δυνάμεις έλξης

και άπωσης που ορίζονται μεταξύ των

νησίδων ανάλογα με τη λειτουργία

τους αλλά και αυτές που τους

ασκούνται από τα υπάρχοντα στοιχεία

του κτιρίου.

.....

/

/

/

Ι

Ι

ΕΜΠΟΔΙΑ

Οι νησίδες χωρίζονται σε δύο

βασικές κατηγορίες, εργαζομένων

και επισκεmών. Η πρώτη απαιτεί

συγκέντρωση και ησυχασμό ενώ η

δεύτερη χαρακτηρίζεται από έντονη

κινητικότητα και αλληλεπίδραση

μεταξύ των χρηστών.

Τα υπάρχοντα στοιχεία του κτιρίου,

λειτουργούν ως πόλοι έλξης (π.χ

κατακόρυΦοι άξονες) ή ως πόλοι

άπωσης (π.χ τοίχοι, κολώνες), άλλοτε

για το σύνολο και άλλοτε για μέρος

των νησίδων.

.....
/

/

Ι

Ι
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ΜΕΣΩ ΠΟΛΥΛΕIΤΟΥΡΓιΚΩΝ ΠΑΝΕΛΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΝΗΣΙΔΩΝ
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ΑΠΟΨΕΙΣ ΧΩρον

ΧΩΡΟΙ ΣΕ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Τα τμήματα της μονάδας τα οποία δεν

χρησιμοποιούνται αποθη κεύονται στο

ενδιάμεσο των χώρων που βρίσκονται

σε λειτουργία για την εξυπηρέτηση

μη προγραμματισμένων χρήσεων ή

δημιουργούν διαδραστικούς τοίχους

για την ενημέρωση ή την Ψυχαγωγία

των χρηστών (Βλ. εικ. κάτω δεξιά).
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ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΚΟ ΣΥΠΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΚΑΤΟΨΕΩΝ

ΜΕΙΚΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

! ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

ι
Ι ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΧΩΡΟΙ ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΣΗ

Το σενάριο αυτό αποτελεί σενάριο λειτουργίας του χώρου το οποίο περιλαμβάνει χώρους εργασίας και Ψυχαγωγίας, συνδυασμό δηλαδή

των δύο ακραίων σεναρίων που παρουσιάζονται παρακάτω.

Θεωρείται ότι ο χώρος κατανέμεται ισότιμα σε εργαζόμενους και επισκέmες.

Οι χώροι του μπορούν να διαχωριστούν σε δύο κατηγορίες, η μία με ανάγκες έντονης ιδιοτικότητας και η δεύτερη με ανάγκες έντονης αλληλεπίδρασης

μεταξύ των χρηστών.

Για την επίτευξη της ομαλής λειτουργίας του συνόλου των χώρων οι νησίδες των δύο παραπάνω κατηγοριών διαχωρίζονται μεταξύ τους χωρικά

χρησιμοποιώντας τα τμήματα της μονάδας που παραμένουν σε αποθήκευση άλλοτε ως διαχωριστικά και άλλοτε ως ενοποιητικά στοιχεία χώρου.

Το σενάριο αυτό αποτελεί ακραία εκδοχή χρήσης του χώρου.

Θεωρείται ότι ο χώρος χρησιμοποιείται μόνο από επισκέmες, με τους μόνιμους χρήστες να εξαιρούνται από τη λύση αυτή.

Όλοι οι χώροι χαρακτηρίζονται από έντονη κινητικότητα και αλληλεπίδραση μεταξύ των χρηστών και τα τμήματα της μονάδας που παραμένουν σε αποθήκευση

και παρεμβάλλονται ανάμεσά τους λειτουργούν ως στοιχεία ενοποίησης των διαΦορετικών λειτουργιών.

Ο τρόπος ανάmυξηςτων νησίδων στο χώρο στοχεύει στη δημιουργία ενός ευρύτερου ενοποιημένου χώρου Ψυχαγωγίας και ενημέρωσης των ΕΠισκεπτών.

Το σενάριο αυτό αποτελεί επίσης ακραία εκδοχή χρήσης του χώρου, αντίθετη από αυτή των επισκεmών.

Θεωρείται ότι ο χώρος χρησιμοποιείται μόνο από μόνιμους χρήστες, με τους επισκέmες να εξαιρούνται από τη λύση αυτή.

Όλοι οι χώροι απαιτούν έντονη ιδιοτικότητα και ησυχία και για να επιτευχθεί αυτό χωρίς να αναιρεθεί η λογική της ελέυθερεης κάτοψης που ακολουθείται

σε όλο το κτρίο, ΟΙ χώροι απομακρύνονται τόσο το δυνατόν περισσότερο μεταξύ τους αλλά και από τους άξονες κατακόρυΦης κίνησης.

Ως χώροι εκτόνωσης λειτουργούν τα τμήματα της μονάδας που παραμένουν σε αποθήκευση και τα οποία σε συγκέντρωση δημιουργούν διαδραστικούς τοίχους

και επιΦάνειες ελεύθερης χρήσης.

------

Το σύστημαδημιουργίαςκατόΨεωνπου παρουσιάζεταιέχει δημιουργηθείμε σκοπότη βέλτιστη χρήση του συνόλουτου κτιρίου και την εξοικονόμησηενέργειας.

Έτσι όταν ο αριθμόςχρηστώντου κτιρίου είναι σημαντικάμικρότεροςαπό τον αριθμό που μπορείτο κτίριο να Φιλοξενήσει,οι λειτουργίεςσυγκεντρώνονται

σε όσο το δυνατόνλιγότερουςορόΦους, με τους υπόλοιπουςνα παραμένουνεκτός λειτουργίας.

Τα τμήματατη μονάδαςστους ορόΦουςαυτούςπαραμένουνσε αποθήκευση μέχρις ότου κάποιααλλαγή στο πρόγραμματου κτιρίου απαιτήσει

τη λειτουργίατου ορόΦου.
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Το Φυσικό μοντέλο του αντικειμένου

έχει κατασκευαστεί σε κλίμακα 1:5.

Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν είναι:

--.χαρτόνι για τα βασικά μέρη της

μονάδας,

_μέταλλο γιατουςάξονεςπεριστροΦής

των αντικειμένων,

_και πλέξιγκλας για τα μέρη που είναι

από γυαλί

Τα χρώματα αναπαριστούν τα

προτεινόμενα για το αντικείμενο

χρώματα κατά το σχεδιασμό.
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