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ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
 
Ο/Η κάτωθι υπογεγραμμένος/η …………………………………………………………,  

του ……………………………………………, με αριθμό μητρώου 

…………………….. φοιτητής/τρια του Τμήματος Μηχανικών H/Υ Συστημάτων Τ.Ε. 

του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. πριν αναλάβω την εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας μου, 

δηλώνω ότι ενημερώθηκα για τα παρακάτω:  

«Η Πτυχιακή Εργασία (Π.Ε.) αποτελεί προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας τόσο του 

συγγραφέα, όσο και του Ιδρύματος και θα πρέπει να έχει μοναδικό χαρακτήρα και 

πρωτότυπο περιεχόμενο.  

Απαγορεύεται αυστηρά οποιοδήποτε κομμάτι κειμένου της να εμφανίζεται 

αυτούσιο ή μεταφρασμένο από κάποια άλλη δημοσιευμένη πηγή. Κάθε τέτοια 

πράξη αποτελεί προϊόν λογοκλοπής και εγείρει θέμα Ηθικής Τάξης για τα 

πνευματικά δικαιώματα του άλλου συγγραφέα. Αποκλειστικός υπεύθυνος είναι ο 

συγγραφέας της Π.Ε., ο οποίος φέρει και την ευθύνη των συνεπειών, ποινικών και 

άλλων, αυτής της πράξης.  

Πέραν των όποιων ποινικών ευθυνών του συγγραφέα σε περίπτωση που το 

Ίδρυμα του έχει απονείμει Πτυχίο, αυτό ανακαλείται με απόφαση της Συνέλευσης 

του Τμήματος. Η Συνέλευση του Τμήματος με νέα απόφασης της, μετά από 

αίτηση του ενδιαφερόμενου, του αναθέτει εκ νέου την εκπόνηση της Π.Ε. με άλλο 

θέμα και διαφορετικό επιβλέποντα καθηγητή. Η εκπόνηση της εν λόγω Π.Ε. 

πρέπει να ολοκληρωθεί εντός τουλάχιστον ενός ημερολογιακού 6μήνου από την 

ημερομηνία ανάθεσης της. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο 

άρθρο 18, παρ. 5 του ισχύοντος Εσωτερικού Κανονισμού.» 
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

  

Η παρούσα πτυχιακή εργασία ολοκληρώθηκε και ταυτόχρονα εκπλήρωσε 

ταυτόχρονα το στόχο που είχα θέσει. Θα ήθελα να ευχαριστήσω εδώ τον κύριο 

Βρυζίδη Λάζαρο, ο οποίος κατόπιν επίμονης προσπάθειας που κατέβαλλα, 

βοήθησε στην επάνοδο μου στο ΤΕΙ Πειραιά και στο τμήμα Ηλεκτρονικών 

Υπολογιστικών Συστημάτων. Τον κύριο Έλληνα Ιωάννη Έλληνα πρόεδρο του 

τμήματος μου και τον κύριο Πετρόπουλο Ιάκωβο και τον Αντώνη στη γραμματεία.  

Τον κύριο Γιαννακόπουλο Παναγιώτη, τον κύριο Διλιντά, τον κύριο Πρεζεράκο 

Γιώργο.  

Ιδιαίτερα θα ήθελα να ευχαριστήσω την Κα Βελώνη Αναστασία, καθηγήτρια του 

τμήματος μου για την αμέριστη συμπαράστασή της. Επίσης τον κύριο Κουρνιάτη 

Νικόλαο για την ανάθεση αυτού του δύσκολου θέματος που αφορά στον 

παραμετρικό σχεδιασμό, που χωρίς αυτόν δε θα είχα γνωρίσει τις κρυφές πτυχές 

αυτού του πολύ δύσκολου project, όταν αρχικά είχα παρακολουθήσει μία διάλεξή 

του για τους φοιτητές του μεταπτυχιακού του τμήματος μου, και όλο αυτό φάνταζε 

ακατόρθωτο. 

Επίσης τον κύριο Νεοκοσμίδη Ελευθέριο, που με στήριξε επίσης σε αυτή τη 

δύσκολη προσπάθεια του με όλες του τις δυνάμεις. Την κόρη μου Απολλωνία 

Βελούδου, που της στέρησα πολύ από το χρόνο που περνάω μαζί της αλλά 

νομίζω ότι της έδωσα και αληθινά κίνητρα για τη ζωή της.  

Τη γιαγιά μου Καλάβρια Ελένη. 

Η πτυχιακή μου εργασία αφιερώνεται στο Γιώργο Καθρέπτη έναν εξαιρετικό μου 

φίλο που δεν είναι πλέον στη ζωή, ένα νέο που με ξάφνιασε με την επάνοδο μου 

στο ίδρυμα. Ο Γιώργος ήταν ένας εξαιρετικός φίλος. Να είσαι πάντα καλά. 

Αφιερώνεται σε σένα…. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

  

Η παρούσα πτυχιακή εργασία εστιάζει στην προσέγγιση κατασκευής ενός βιομηχανικού 

προϊόντος μέσα από τον παραμετρικό σχεδιασμό, με τη χρήση σχεδιαστικού 

προγράμματος Rhinoceros. Πρακτικά όμως, η σχεδίαση αυτή γίνεται με τη χρήση ενός 

προγράμματος (plug-in) που ονομάζεται Grasshopper, και το οποίο χρησιμοποιεί απλά το 

περιβάλλον σχεδίασης του σχεδιαστικού CAD προγράμματος Rhino 3D, και με τη χρήση 

παραμέτρων και μαθητικών συμβόλων, σχεδιάζει δυναμικά το οποιοδήποτε project. Εδώ 

θα αναλύσουμε μια εφαρμογή βιομηχανικής παραγωγής, μία σύνθεση-βιβλιοθήκη πιο 

συγκεκριμένα, η οποία έχει μια δυναμική προσέγγιση από το χρήστη να μεταβάλλεται στο 

χώρο και να μεταλλάσσεται δίνοντας στη σχεδίαση μία άλλη διάσταση. 

 

          Εικόνα : Φώτο από σύστημα ΔΕΗ σε κοντινή λήψη. 

    Πηγή: Αρχείο Γιώργος Χαιδόπουλος 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Παραμετρικός Σχεδιασμός 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Βιομηχανικός Σχεδιασμός, CAD σχεδιαστικό Rhino 3D, 

Grasshopper πρόγραμμα παραμετρικής σχεδίασης 
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Εικόνα 4.2.50: Απεικόνιση σε Rhino – Πηγή: Προσωπικό αρχείο 

Εικόνα 4.2.51: Απεικόνιση σε Rhino – Πηγή: Προσωπικό αρχείο 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Περιγραφή του αντικειμένου της πτυχιακής εργασίας  

 

Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με τον παραμετρικό σχεδιασμό με τη χρήση 

σχεδιαστικού προγράμματος Rhinoceros, αλλά ουσιαστικά η σχεδίαση αυτή γίνεται με τη 

χρήση ενός προγράμματος (plug-in) που ονομάζεται Grasshopper και το οποίο 

χρησιμοποιεί απλά, το περιβάλλον σχεδίασης του σχεδιαστικού CAD προγράμματος 

Rhino 3D, και με τη χρήση παραμέτρων ακόμη και μαθητικών συμβόλων σχεδιάζει 

δυναμικά το οποιοδήποτε project , όπως και στη μελέτη αυτή που θα αναλύσουμε 

περαιτέρω, και η οποία έχει σαν αντικείμενο την προσέγγιση ενός βιομηχανικού 

προϊόντος, όπως είναι αυτή η βιβλιοθήκη, μέσα από την παραμετρική σχεδίαση. Θα 

εστιάσουμε λοιπόν σε μία σύνθεση – βιβλιοθήκη, ενός πολύ γνωστού αρχιτέκτονα στο 

χώρο, του Κου Χαιδόπουλου Γιώργου, την οποία θα προσεγγίσουμε εκ νέου μέσα από τον 

παραμετρικό σχεδιασμό. Στόχος είναι η αναπαραγωγή του σχεδίου μέσα από το εργαλείο 

του παραμετρικού σχεδιασμού, ώστε αυτό να μπορεί να μεταβάλλεται στο χώρο και να 

μεταλλάσσεται.  Μία ευελιξία που μπορεί ανά πάσα στιγμή να διαφοροποιεί το μοντέλο 

σχεδίασης, πειράζοντας κάποιες τιμές σε παραμέτρους που έχουμε ορίσει από την αρχή 

του κώδικα. 

Το βιομηχανικό αυτό μοντέλο που θα αναλύσουμε παρακάτω, βασίζεται όπως ανέφερα 

πρωτύτερα, στο σχέδιο μιας πολύ ενδιαφέρουσας κατασκευής, μίας μεταλλικής 

βιβλιοθήκης, μέρος  ενός σχεδιασμού  γενικότερα και κατασκευής μιας σειράς 

βιβλιοθηκών, που εισήγαγε στο χώρο του επίπλου ο Κος Χαιδόπουλος Γιώργος , μέσα 

από τα πρωτότυπα σχέδια του, μια σειράς που ονομάζεται ΔΕΗ και έγραψε ιστορία στο 

χώρο του σύγχρονου design και στο χώρο του επίπλου γενικότερα μέσα από την εταιρεία 

ΝΕΟ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ. 

Αναμφισβήτητα η δουλειά του Κου Χαιδόπουλου και το ίδιο το σύστημα ΔΕΗ,  έδωσε 

το ερέθισμα για να προχωρήσουμε ένα βήμα παραπέρα, με την εισαγωγή της 

παραμετρικής σχεδίασης και την ανάπτυξη αυτού του συστήματος σε μία εξελικτική 

μορφή που θα αναπτύξει νέες πτυχές στη χρήση γενικότερα σχεδιαστικών CAD 

προγραμμάτων μέσω παραμετροποίησης του κώδικα σχεδίασης. 
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1.2  Βιομηχανικός Σχεδιασμός – Γιώργος Χαϊδόπουλος 

 

Στόχος του Γιώργου Χαΐδόπουλου, από την αρχή της ιστορίας του <<Κατοικείν>>, ήταν 

να αλλάξει ριζικά την έννοια του συστήματος στο έπιπλο και να δημιουργήσει ένα νέο 

τύπο που να υπόκειται σε προσαρμογές ανάλογα με τον τρόπο, τον χώρο, τον άνθρωπο – 

πάντα σε σχέση με τη σύγχρονη σχεδίαση. 

Σχεδίασε λοιπόν σειρές απλών στοιχείων που είχαν και έχουν την ιδιότητα να 

συγκροτούνται σε σύνολα και να σχηματίζουν διαρκώς εξελισσόμενες μορφές επίπλωσης. 

Τα χαρακτηριστικά αυτής της δουλειάς είναι ότι κάθε νέο μορφολογικό στοιχείο που 

σχεδιάζεται, όσο αυτόνομο και να φαίνεται στην αρχή, συσχετίζεται υποχρεωτικά με τα 

προγενέστερα συμμετέχοντας σε μία ευρύτερη οικογένεια.
1
 

 

Εικόνα 1.2.1: Στοιχεία από τα αποία αποτελείται το σύστημα ΔΕΗ  

    Πηγή: Προσωπικό αρχείο 

 

Τα μέλη αυτής της οικογένειας είναι: 

  

Σύστημα ΔΕΗ 

Σύστημα Στάχυ 

Σύστημα Αντηρίδα 

Σύστημα Αλλότυπος 

Σύστημα Κύκλος 

Σύστημα Διάτριση  
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Στο συγκεκριμένο project αυτής της πτυχιακής εργασίας θα σχεδιαστεί ένα προϊόν 

βιομηχανικής παραγωγής και σχεδίασης όπως είναι αυτό που φαίνεται στην παρακάτω 

εικόνα, μέρος της οικογένειας ΔΕΗ. 

   

Εικόνα 1.2.2: Σχεδιαστική προσέγγιση δική μου μετά τις πρώτες αποτυπώσεις 

        Πηγή: Προσωπικό αρχείο.   

 

 ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

 

2.1 Η έννοια του παραμετρικού σχεδιασμού στις μέρες μας 

 

Με την ευρεία διάδοση διάφορων υπολογιστικών εργαλείων που παρατηρείται τα 

τελευταία χρόνια, ο παραμετρικός σχεδιασμός ως πεδίο έρευνας και νέων αναζητήσεων 

της αρχιτεκτονικής δημιουργίας, του βιομηχανικού design, αλλά και γενικότερα του 

σχεδιασμού αντικειμένων δεν περιορίζεται πλέον μόνο στην ακαδημαϊκή κοινότητα, αλλά 

αποτελεί βασικό εργαλείο σχεδιασμού για πολλά αρχιτεκτονικά γραφεία. Οι αρχιτέκτονες 

δεν χρειάζεται πλέον να αναζητήσουν σχεδιαστικά εργαλεία σε εξειδικευμένα λογισμικά 

από άλλους κλάδους, όπως λογισμικά για περίπλοκες επιφάνειες αεροσκαφών ή τεχνικές 

προσομοίωσης και animation για τον κινηματογράφο. Αντίθετα, προσαρμόζουν και 

αναπτύσσουν συνεχώς και με ταχείς ρυθμούς τα δικά τους παραμετρικά εργαλεία, που 

ανταποκρίνονται σε μεγάλο βαθμό στο πλήθος και στην πολυπλοκότητα των απαιτήσεων 

της αρχιτεκτονικής παραγωγής σήμερα. Παράλληλα, υπάρχει μια συλλογική προσπάθεια 
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να αναπτυχθεί ένα ενιαίο θεωρητικό πλαίσιο που να υποστηρίζει τη νέα κατεύθυνση του 

σχεδιασμού., που ονομάζεται παραμετρικός σχεδιασμός. 

Το ερώτημα που τίθεται είναι κατά πόσον η παραμετρική σχεδίαση είναι όντως 

παραμετρική στη λογική και στον τρόπο παραγωγής της, ή αν και σε ποιο βαθμό τα 

εργαλεία αυτά χρησιμοποιούνται από τους σχεδιαστές σε μια προσπάθεια να 

αντεπεξέλθουν στην ανταγωνιστική αγορά του βιομηχανικού design, χωρίς όμως 

βαθύτερη κατανόηση της έκτασης των δυνατοτήτων τους. 

Η ένταξη και η ανάπτυξη αλγοριθμικών συστημάτων στη σχεδίαση απελευθερώνει το 

σχεδιασμό από τους περιορισμούς των «παραδοσιακών» εργαλείων και παρέχει τη 

δυνατότητα και τα μέσα για διερεύνηση νέων («άγνωστων») διαδικασιών σύνθεσης, 

παραγωγής, κατασκευής και λειτουργίας του σχεδιασμού μέσα από την παραμετρική 

λογική. Τα αλγοριθμικά συστήματα που χρησιμοποιούνται στον προγραμματισμό είναι 

σχεδιασμένα ώστε μέσα από διαδοχή λογικών διαδικασιών και κανόνων συσχετισμού 

στοιχείων και παραμέτρων να παράγουν λύσεις στο εκάστοτε πρόβλημα που τίθεται. 

Επαγωγικοί ή γενετικοί αλγόριθμοι που συχνά χρησιμοποιούνται εμπεριέχουν στη δομή 

τους την έννοια της εξέλιξης ή του τυχαίου, με αποτέλεσμα η μορφή η οποία «γεννιέται» 

κάθε φορά που εκτελείται ο κώδικας (το λεγόμενο script) να είναι διαφορετική, 

απρόβλεπτη και πολλές φορές να καταπλήσσει ακόμα και τον ίδιο το δημιουργό τους. Η 

ουσία του παραμετρικού σχεδιασμού έγκειται στις σχέσεις μεταξύ στοιχείων και 

παραμέτρων, στοιχείο έμφυτο στις διαδικασίες παραγωγής του σχεδιαστικού ή και 

αρχιτεκτονικού έργου. Παραδοσιακά, τα αντικείμενα σχεδιάζονται και κατασκευάζονται 

σε σχέση με διάφορες μεταβλητές και δυνάμεις του χώρου, όπως η χρήση, οι τεχνολογικές 

δυνατότητες αλλά και ο ίδιος ο ανθρώπινος παράγοντας, είτε ως δημιουργικό ένστικτο του 

αρχιτέκτονα-σχεδιαστή είτε ως ανάγκες του χρήστη. Ο παραμετρικός σχεδιασμός  αφορά 

και προκύπτει πάντα μέσα από το συσχετισμό, το συμβιβασμό, την αλληλεπίδραση όλων 

αυτών των παραγόντων, ή καλύτερα όλων αυτών των παραμέτρων. «Οι υπολογιστικές 

μορφολογικές αναζητήσεις δεν ακυρώνουν την ανθρώπινη φαντασία, αλλά αντιθέτως 

επεκτείνουν πιθανούς περιορισμούς της». Αναγεννιέται λοιπόν πλέον μια άλλη μορφή 

σχεδίασης, η παραμετρική σχεδίαση. 
2
(Κείμενο-Παραμετρικές μορφολογίες) 

 

Εικόνα 2.1.1: Παραμετρική σχεδίαση μεταλλικής βιβλιοθήκης - Πηγή: Προσωπικό αρχείο 
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2.2 Εφαρμογές του παραμετρικού σχεδιασμού 

Η ταχύτητα με την οποία τα παραμετρικά εργαλεία αναπτύσσονται, σε συνδυασμό με τις 

απαιτητικές συνθήκες που κυριαρχούν στη σύγχρονη σχεδίαση, συχνά μειώνουν την 

οποιαδήποτε δημιουργία σε στείρα αναπαραγωγή των εντυπωσιακών μορφών που παράγει 

ο υπολογιστής με την εκτέλεση αλγοριθμικών κωδικών. 

Η παραμετρικότητα στη σχεδίαση επιτυγχάνει μορφολογική συνοχή σε διαφορετικές 

κλίμακες. Η μορφολογική συνοχή, όμως, δεν βασίζεται στην επανάληψη των 

μορφολογικών τυπολογιών, αλλά στη σχέση μεταξύ των συνιστωσών και στη σχέση 

συνόλου-μέρους, και υλοποιείται μέσα από τις αρχές συνεχούς διαφοροποίησης και 

εντατικής συσχέτισης, όπως ακριβώς και στα φυσικά συστήματα και μαθηματικά μοντέλα 

που μεταφράζονται σε παραμετρικούς κώδικες. Η ευελιξία των συστημάτων αυτών 

επιτρέπει την προσαρμογή των συνιστωσών σε τοπικό επίπεδο στις συνθήκες που 

ελέγχονται και ρυθμίζονται από τις παραμέτρους, διατηρώντας πάντα τη συνοχή του 

συστήματος. Διευρύνοντας το πεδίο των παραμέτρων που μπορούν να επηρεάσουν την 

παραγόμενη μορφή και δομή του χώρου, η παραμετρική σχεδίαση θα μπορούσε να 

περιλάβει πληροφορίες που αφορούν την κατασκευαστική, υλική και περιβαλλοντική 

αποτελεσματικότητα.
3
 

 

Εικόνα 2.2.1: Μεταλλική βιβλιοθήκη σχέδιο Γιώργο Χαϊδόπουλου-Πηγή: Γιώργος Χαϊδόπουλος 



Προσέγγιση στην κατασκευή βιομηχανικής παραγωγής μέσα από την παραμετρική σχεδίαση. 

19 
 

2.3  Modulor 

Ο Λε Κορμπυζιέ γεννήθηκε το 1887 με το όνομα Σαρλ Εντουάρ Ζινρέτ στη Λα Σο ντε 

Φον της Ελβετίας. Ο Ελβετός αρχιτέκτονας Λε Κορμπυζιέ, γνωστός για τη συμβολή του 

στο σύγχρονο διεθνές αρχιτεκτονικό στυλ, εστίασε τη φιλοσοφία του σχεδιασμού του σε 

συστήματα αρμονίας και αναλογίας. Η πίστη του Λε Κορμπυζιέ στη μαθηματική τάξη του 

σύμπαντος ήταν στενά συνδεδεμένη με τη χρυσή αναλογία και τη σειρά Φιμπονάτσι, τις 

οποίες περιέγραψε ως "ρυθμούς εμφανείς δια γυμνού οφθαλμού και σαφείς στις σχέσεις 

τους το ένα με το άλλο.  

Ο Λε Κορμπυζιέ χρησιμοποίησε ρητά τη χρυσή αναλογία στο Modulor σύστημα του για 

την κλίμακα της αρχιτεκτονικής αναλογίας. Εκτός από τη χρυσή αναλογία, ο Λε 

Κορμπυζιέ θεμελίωσε το σύστημα πάνω στις ανθρώπινες μετρήσεις και τους αριθμούς 

Φιμπονάτσι . Επίσης, πρότεινε την εφαρμογή της χρυσής αναλογίας σε ανθρώπινες 

αναλογίες: χώρισε το ύψος ενός ανθρώπινου μοντέλου στον ομφαλό με τα δύο τμήματα 

να βρίσκονται σε χρυσή αναλογία, κατόπιν υποδιαίρεσε αυτά τα δύο τμήματα σε χρυσή 

αναλογία στα γόνατα και το λαιμό και χρησιμοποίησε αυτές τις αναλογίες στο Modulor 

σύστημα του.  

Το Modulor» είναι πολύ περισσότερο από ένα βιβλίο. Είναι ένα δοκίμιο για τον άνθρωπο 

που συλλογιέται για την ανθρώπινη διάσταση της ύπαρξής του, με τη σωματική και την 

πνευματική εκδοχή της και για την υλική δημιουργία του κόσμου του στην 

κατασκευαστική και αρχιτεκτονική μορφή του. Δεν είναι σχεδιαστικό σύστημα.  

Είναι μία εμβάθυνση στο νόημα της δημιουργίας, όταν αυτήν ελέγχεται ταυτόχρονα από 

το σώμα και από το πνεύμα του ανθρώπου, δηλαδή όταν υποτάσσει τη μορφή και την ύλη 

των δημιουργικών κατασκευών στην εξυπηρέτηση των σωματικών αναγκών και την 

πνευματική απόλαυση των κτηρίων.
4
 

 

Εικόνα 2.3.1: 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1953. Ο Λε Κορμπυζιέ επιδεικνύει το έργο του «Γλυπτό», φτιαγμένο από ξύλο και 

σίδερο, στην Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης στο Μουσείο του Παρισιού 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B9%CF%84%CE%AD%CE%BA%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B5_%CE%9A%CE%BF%CF%81%CE%BC%CF%80%CF%85%CE%B6%CE%B9%CE%AD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AD%CF%82_%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%83%CF%84%CF%85%CE%BB&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Modulor&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%85%CE%B8%CE%AF%CE%B1_%CE%A6%CE%B9%CE%BC%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CF%84%CF%83%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%85%CE%B8%CE%AF%CE%B1_%CE%A6%CE%B9%CE%BC%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CF%84%CF%83%CE%B9
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Αν κάποιος δει στο Modulor έναν απλό και πρακτικό κανόνα, τον οποίο θα μπορεί να 

εφαρμόσει για να επιτύχει ιδανικά αποτελέσματα, δεν θα έχει συλλάβει καμία από τις 

σημαντικές αρχές του. Γιατί το Modulor δεν εφαρμόζεται. Είναι μία πραγματεία σχεδόν 

φιλοσοφική, που βρίσκεται πιο κοντά σε μία ενιαία αντίληψη για το είναι του ανθρώπου 

και το είναι του κόσμου, σε μία κοσμοθεωρία.
4
 

                          

         Εικόνα 2.3.1 : Le modulor – Πηγή: lenombredor.free.fr 

 

Η σύνθεση αυτή που θα σχεδιάσουμε με παραμετρική σχεδίαση και με τη χρήση του 

προγράμματος grasshopper έχει σαφώς να κάνει και με αυτό το σύστημα μέτρησης 

modulor. Όπως θα παρατηρήσουμε εύκολα στο παρακάτω σχήμα που απεικονίζει τις 

μετρήσεις μας τo 183cm μέχρι εκεί που βρίσκεται το ύψος ενός μέσου ανθρώπου υπάρχει 

σαν μέτρηση, ενώ το ανώτερο ύψος της σύνθεσης που θα σχεδιάσουμε στο 195cm εδώ, 

δεν υπερβαίνει το 226 έτσι και αλλιώς που είναι με το χέρι σηκωμένο ψηλά. 

 

                 Εικόνα 2.3.2: Συσχετισμός μετρήσεων μεταλλικής βιβλιοθήκης με κλίμακα modulor 

                                                Πηγή: Προσωπικό αρχείο 
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2.4 Γεωμετρία και Αρχιτεκτονική-Νικόλαος Κουρνιάτης 

 

2.4.1 Γεωμετρικοί μετασχηματισμοί στο επίπεδο και στο χώρο 

Οι γεωμετρικές απεικονίσεις των στοιχείων του Ευκλείδειου χώρου είναι κατά κανόνα 

ομογραφικές.Στον επεκτεταμένο Ευκλείδειο χώρο R3∩G μια απεικόνιση f: R3 G  R3  

G είναι μια ομογραφία, εάν οι εικόνες των σημείων κάθε ευθείας του χώρου ανήκουν σε 

ευθεία. Αντίστοιχα η εικόνα ενός επιπέδ ενωμένων ευθειών ονομάζεται κεντρική 

ομολογία. Εάν το κέντρο Ο της ομολογίας είναι σημείο του άξονα Κ, η ομολογία καλείται 

ειδική (elation).Εάν το κέντρο ομολογίας ου είναι ένα επίπεδο. 

Στο επίπεδο μία ομογραφία κ καλείται ομολογία , αν υπάρχει μία ευθεία α του R2, το 

σύνολο των σημείων της οποίας είναι ενωμένα σημεία του μετασχηματισμού. Η ευθεία α 

είναι ενωμένη ευθεία της κ και ονομάζεται άξονας της ομολογίας.  

Εάν μία ομολογία έχει μια επίπεδη κεντρική δέσμη είναι επ’άπειρον σημείο R2, ο 

μετασχηματισμός κ καλείται παράλληλη ομολογία.
5
 

 

Εικόνα 2.4.1: Γεωμετρικοί Μετασχηματισμοί – Πηγή: Αρχείο Νικόλαος Κουρνιάτης 

 

Α. Ισομετρικοί Γεωμετρικοί Μετασχηματισμοί 

Ισομετρικός μετασχηματισμός είναι κάθε μετασχηματισμός στο επίπεδο ή το χώρο, κατά 

τον οποίο διατηρούνται αναλλοίωτες οι αποστάσεις. Στο πρόγραμμα Rhinoceros και στο 

menu Transform ισομετρικοί μετασχηματισμοί είναι η μεταφορά (Translation), που 

εκτελείται με την εντολή copy ή move, η Περιστροφή (Rotate & Rotate3d) και η 

συμμετρία (Mirror & Mirror3d), Η γενική ισομετρία προκύπτει από την εντολή (orient 

3Point). Οι ισομετρίες διακρίνονται σε ομόρροπες και αντίρροπες.
5
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Α1. Παράλληλη μεταφορά και ταυτοτικός μετασχηματισμός  (Copy και Move). 

 

     Εικόνα 2.4.1Α: Παράλληλη μεταφορά- Αρχείο Νικόλαος Κουρνιάτης 

 

Η παράλληλη μεταφορά κατά τη διεύθυνση ενός διανύσματος είναι ένας ομόρροπος 

ισομετρικός μετασχηματισμός στο επίπεδο ή το χώρο.   

Στο Grasshopper η παράλληλη μεταφορά εκτελείται με την εντολή Transform – Euklidean 

– Move. Τα δεδομένα που απαιτούνται είναι το γεωμετρικό σχήμα που θα μετατοπιστεί 

(Geometry) και το διάνυσμα μεταφοράς. Κατά την εκτέλεση της εντολής προκύπτει ένα 

μετατοπισμένο αντίγραφο του αρχικού σχήματος. (Εικόνα 2.4.1Α)
5
 

 

Εικόνα 2.4.1: Κώδικας σε grasshopper 
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Α2. Περιστροφή (Rotate & Rotate 3d) 

 

 

           Εικόνα 2.4.1Β: Περιστροφή Rotate-Rotate 3D - Αρχείο Νικόλαος Κουρνιάτης 

 

Είναι ένας ομόρροπος ισομετρικός μετασχηματισμός στο επίπεδο και το χώρο. Στην 

περιστροφή στο επίπεδο (Rotate), ο άξονας της περιστροφής θεωρείται κάθετος στο 

επίπεδο της στροφής και η περιστροφή των σχημάτων γίνεται τελικά περί κέντρο Ο, 

σημείο τομής του άξονα με το επίπεδο της στροφής  Στο Grasshopper, με την εντολή 

Transform-Euklidean-Rotate πραγματοποιείται η περιστροφή του σχήματος (G) κατά 

δοθείσα γωνία (Α) , η οποία στο παράδειγμα της εικόνας 2.4.1Β, έχει δοθεί σε ακτίνια ως 

το πηλίκο Α/Β. Το επίπεδο περιστροφής είναι το οριζόντιο xy και το κέντρο το σημείο Ο. 

Εάν αντί της μοναδικής τιμής της γωνίας (Α) δοθεί μία σειρά τιμών, το αποτέλεσμα 

(Pollar Array) είναι η περί το κέντρο Ο επανάληψη του σχήματος έως ότου συμπληρωθεί 

γωνία 2π. (Εικόνα 2.4.1Β). Στην περιστροφή στο χώρο (Rotate 3D) το αντικείμενο 

περιστρέφεται περί ευθεία (α) (Rotate axis).
5
 

 

 

 

 

 



Προσέγγιση στην κατασκευή βιομηχανικής παραγωγής μέσα από την παραμετρική σχεδίαση. 

24 
 

Α2. Συμμετρία (Mirror & Mirror 3d) 

 

Εικόνα 2.4.1Γ: Συμμετρία Mirror-Mirror 3D - Αρχείο Νικόλαος Κουρνιάτης 

 

Πρόκειται για έναν αντίρροπο ισομετρικό μετασχηματισμό. Στο πρόγραμμα Rhinoceros η 

συμμετρία γίνεται με την εντολή Transform – Mirror ως προς επίπεδο, το οποίο είτε           

ορίζεται από 3 σημεία, είτε από δύο σημεία, οπότε και λαμβάνεται κάθετο προς το 

επίπεδο κατασκευής. Στο Grasshopper με την εντολή Transform – Euklidean –Mirror 

κατασκευάζεται το συμμετρικό ενός αντικειμένου ως προς καθορισμένο επίπεδο. Στο 

παραπάνω παράδειγμα ως επίπεδο συμμετρίας έχει επιλεγεί το World YZ Plane. (Εικόνα 

2.4.1.Γ)
5
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2.5 Λίστες σημείων 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι λίστες σημείων, αφού στον παραμετρικό 

σχεδιασμό τα διάφορα σημεία της κατασκευής οργανώνονται σε μορφή λίστας. 

Όλος ο σχεδιασμός έγκειται στον κατάλληλο χειρισμό τέτοιων λιστών. Η λογική 

των λιστών περιγράφεται αναλυτικά στο σχετικό βίντεο των ανοιχτών 

Ακαδημαικών μαθημάτων της Σχολής Αρχιτεντόνων Μηχανικών ΕΜΠ. 

και στο βιβλίο Γεωμετρία και Αρχιτεκτονική του Νικόλαου Κουρνιάτη.6 

                                  

 

Εικόνα 2.5.1: Λίστες σημείων – Πηγή: Προσωπικό αρχείο 
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3. Μεθοδολογία και εργαλεία προσέγγισης 

 

3.1  Συνέντευξη με Γιώργο Χαϊδόπουλο 

Κατόπιν συνέντευξης στο χώρο του Κου Χαιδόπουλου στο Βοτανικό, στο φυσικό του 

χώρο, εκεί όπου δημιουργεί και συνεχίζει έως σήμερα τον σχεδιασμό αυτών των 

προϊόντων, μπόρεσα να αποκομίσω μέρος της εμπειρίας του και πολύ χρήσιμες 

πληροφορίες για τη συνέχεια αυτής της πτυχιακής εργασίας και για τη δημιουργίας της 

βάσης, για να εισάγουμε την έννοια της παραμετρικής σχεδίασης. Ήταν μία ενδιαφέρουσα 

εμπειρία και η αρχή για αυτό το project, που θα σχεδιάζουμε στη συνέχεια, καθώς και ένα 

μάθημα από ένα σπουδαίο σχεδιαστή και αρχιτέκτονα της σύγχρονης εποχής και δάσκαλο 

του βιομηχανικού σχεδιασμού.   

Σύμφωνα με τα λεγόμενα του λοιπόν εκεί, όλα τα μέλη της οικογένειας που αναφέραμε 

παραπάνω έχουν εξαιρετική αντοχή, αισθητική συγκρότηση, μουσική και θεατρική 

παιδεία, σίγουρα ελληνική καταγωγή και δημοκρατικά φρονήματα (δηλαδή 

συνεργάζονται με το παρελθόν και το μέλλον) και επιπλέον έχουν σκληραγωγηθεί στο 

δεκαδικό σύστημα. Να αναφέρουμε εδώ ότι όλες οι μετρήσεις που έχουν να κάνουν με τα 

συστήματα ΔΕΗ και όχι μόνο, δεν είναι τυχαίες και συσχετίζονται απόλυτα με τον 

ανθρώπινο σώμα και τις ανθρώπινες αναλογίες σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις που φέρει 

ο κάθε χώρος, εκεί που θα στήνεται κάθε φορά ένα σύστημα ΔΕΗ, μία βιβλιοθήκη 

μεταλλική όπως αυτή που θα μελετήσουμε παρακάτω μέσα από την παραμετρική 

σχεδίαση.
7 

 

Εικόνα 3.1.1: Απεικόνιση σε Rhino – Πηγή: Προσωπικό αρχείο 
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3.2  Η σημασία της σωστής επιμέτρησης συστήματος ΔΕΗ 

Το σημαντικότερο θέμα που υπήρχε για το ξεκίνημα της πτυχιακής εργασίας ήταν η 

σωστή και ακριβής μέτρηση ενός συστήματος ΔΕΗ σε πραγματικό χώρο, για την 

μετέπειτα εισαγωγή αυτών των μετρήσεων στην παραμετρική σχεδίαση, μέσω του 

προγράμματος που θα χρησιμοποιήσουμε για τη σχεδίαση αυτού του βιομηχανικού 

προϊόντος project. 

   

       Εικόνα 3.2.1: Φώτο από σύστημα ΔΕΗ σε πραγματικό χώρο – σπίτι πελάτισσας Κου Χαιδόπουλου 

   Πηγή: Προσωπική φωτογράφηση κατοικίας Ελένης Τραγέα 

 

Μέσα από τις μετρήσεις που πήρα από τη σύνθεση που φαίνεται στην παραπάνω εικόνα 

(Εικόνα 3.2.1) είχα όλα ακριβώς τα δεδομένα που χρειαζόμουν για το σχεδιασμό του 

project που θα αναλυθεί στη συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία. Κατόπιν συνεντεύξεως που 

είχα με τον Κ. Γιώργο Χαϊδόπουλο υπήρξε μια γενική διαπίστωση, ότι όλα τα συστήματα 

ΔΕΗ συσχετίζονται απόλυτα το ένα με το άλλο, και απλά προσαρμόζονται οι μετρήσεις 

στο χώρο του εκάστοτε πελάτη, έχουν δε βασικά χαρακτηριστικά , για το σύστημα ΔΕΗ 

για παράδειγμα που θα προσεγγίσουμε παρακάτω, όπου το διαφοροποιεί από τα υπόλοιπα 

συστήματα. 
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Όλες οι μετρήσεις αυτές έγιναν έγιναν με μεγάλη ακρίβεια έτσι ώστε να προχωρήσουμε 

στο μετέπειτα στάδιο στις αρχικές αποτυπώσεις μέσω σχεδιαστικού προγράμματος 

προτού ξεκινήσει η αποτύπωση σε σχεδιαστικό Rhino μέσω Grasshopper.  

 

 

Εικόνα 3.2.2: Αρχικές μετρήσεις στο κατάστημα επίπλων της Homad 

      Πηγή: Προσωπικό αρχείο 

 

3.3 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΕΗ 

Η ΔΕΗ χαρακτηρίζεται πάντοτε λοιπόν από ένα πλαίσιο που βρίσκεται σε κάθε σύστημα 

και το χαρακτηρίζει με απόλυτο και διακριτό τρόπο, το οποίο μάλιστα έχει και 

συγκεκριμένη διάσταση τα 11.3cm.  

 

         Εικόνα 3.3.1: Βασικές μονάδες που αποτελούν το πλαίσιο ενός συστήματος ΔΕΗ 

         Πηγή: Προσωπικό αρχείο 

 

Σαφώς και όλα τα συστήματα ΔΕΗ έχουν διαφοροποιήσεις όσον αφορά τη μορφολογία 

τους όσον αφορά τα ράφια (αριθμός ραφιών κοκ), όμως όλα τα χαρακτηρίζουν βασικοί 
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κανόνες σχεδίασης και συγκεκριμένες αναλογίες μέτρησης για να είναι σωστά και 

πρακτικά για το χώρο. Βασικοί κανόνες λοιπόν σχεδίασης διέπουν όλα τα συστήματα 

ΔΕΗ. 

 

Εικόνα 3.3.2: Αποτύπωση ΔΕΗ – Πηγή: Προσωπικό Αρχείο 

 

3.4 ΑΡΧΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΕΗ 

 

Εμείς όμως όπως είπαμε θέλουμε να σχεδιάσουμε το παρακάτω σύστημα ΔΕΗ: 

                         

  Εικόνα 3.4.1: Αρχική αποτύπωση μέσω σχεδιαστικού προγράμματος 

         Πηγή: Προσωπικό αρχείο  
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Εικόνα 3.4.2: Εικόνα που απεικονίζει τις μετρήσεις πριν γίνει η απεικόνιση με παραμετρικό σχεδιασμό   

     Πηγή: Προσωπικό αρχείο              

                        

               

Εικόνα 3.4.3: Αρχικές μετρήσεις στο χώρο της Κας Ελένης Τραγέα στην Άνοιξη 

Πηγή: Προσωπικό αρχείο 

 

3.5 Εργαλεία Προσέγγισης 

Στο συγκεκριμένο project θα εργαστούμε βασιζόμενοι σε μια εφαρμογή που λέγεται 

grasshopper (plug-in) εργαλείο που χρησιμοποείται σε περιβάλλον σχεδίασης CAD 

προγράμματος Rhino. 

Tο Grasshopper είναι μια ρουτίνα αλγοριθμικής σχεδίασης που τρέχει σε περιβάλλον 

Rhino. Το grasshopper γενικά έχει τη λογική να δουλεύουμε με λίστες σημείων και με τη 

χρήση παραμέτρων να δημιουργούμε έτσι έναν κωδικα ευέλικτο, με τον οποίο να 

μπορούμε να επεμβαίνουμε αποτελεσματικά ,αλλάζοντας τιμές και διαφοροποιώντας έτσι 
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την τελική μορφή του σχεδίου μας  πάντα μέσω της παραμετροποίησης. Αυτό έχει φυσικά 

σαν βασικό πλεονέκτημα να αποκτάει η σχεδίαση μας μια πιο δυναμική υπόσταση. 

Χρησιμοποιείται κυρίως στην αρχιτεκτονική, το βιομηχανικό σχεδιασμό, το σχεδιασμό 

προϊόντων, αντικειμένων, εξαρτημάτων, επίπλων, σχεδιασμό αυτοκινήτων κ.λπ. 

Το Rhino είναι εύκολο στη χρήση του. Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματά του είναι 

η σχεδίαση με ακρίβεια σύνθετων αντικειμένων. Η σχεδίαση του Rhino βασίζεται σε 

γραμμές (Curves), επιφάνειες αποτελούμενες από καμπύλες (Nurbs surfaces) οι οποίες 

δίνουν τη δυνατότητα να σχεδιάσετε σύνθετα και οργανικά αντικείμενα, στερεά (Solids) 

και πλέγματα (Meshes). 

Αυτά είναι και τα δύο βασικά εργαλεία που θα χρησιμοποιήσουμε για την υλοποίηση 

του συγκεκριμένου project. 

Μέσα από το grasshopper, θα καταλήξουμε μετά από πολλά στάδια που θα αναλύσουμε 

παρακάτω στον παρακάτω σύνθετο κώδικα (Εικ 3.5.1.): 

       

Εικόνα 3.5.1: Τελική μορφή κώδικα σε grasshopper - Πηγή: Προσωπικό αρχείο 

 

 

                      Εικόνα 3.5.2:  Τελική μορφή που απεικονίζεται σε περιβάλλον Rhino. 

Πηγή: Προσωπικό αρχείο 
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Εικόνα 3.5.3:  Τελική μορφή που απεικονίζεται σε περιβάλλον Rhino. 

Πηγή: Προσωπικό αρχείο 

4. ΒΗΜΑ ΒΗΜΑ Ο ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

 

4.1 ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

GRASSHOPPER ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ RHINO 

Το grasshopper όπως αναφέραμε παραπάνω,έχει τη λογική να δουλεύουμε με λίστες 

σημείων και με τη χρήση παραμέτρων να δημιουργούμε έτσι έναν κωδικα ευέλικτο, με 

τον οποίο να μπορούμε να επεμβαίνουμε αποτελεσματικά ,αλλάζοντας τιμές και 

διαφοροποιώντας έτσι την τελική μορφή του σχεδίου μας  πάντα μέσω της 

παραμετροποίησης. Αυτό έχει φυσικά σαν βασικό πλεονέκτημα να αποκτάει η σχεδίαση 

μας μια πιο δυναμική υπόσταση. Η αποτύπωση που παίρνουμε λοιπόν είναι αυτή που 

φαίνεται στην παρακάτω εικόνα: 

 

Εικόνα 4.1.1: Αποτύπωση με τη χρήση Grasshopper σε περιβάλλον Rhino. 

    Πηγή: Προσωπικό αρχείο 
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Η συγκεκριμένη βιβλιοθήκη κατόπιν πολύ προσεχτικής επιμέτρησης όλων των μονάδων-

στοιχείων από τα οποία αποτελείται , φτάνει βήμα βήμα, μέσα από πολλά στάδια να 

δημιουργεί την τελική μορφή του σχεδίου της ΔΕΗ του Γιώργου Χαιδόπουλου, με την 

ιδιαιτερότητα όμως ότι το τελικό αυτό σχέδιο διαμορφώνεται και εξελίσσεται 

παραμετρικά. 

 

4.2  ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ. 

 

4.2.1 Ανάλυση των σταδίων 

                           Εικόνα 4.2.1: Μέρος κώδικα grasshopper – Πηγή: Προσωπικό αρχείο  

 

Εικόνα 4.2.2:Απεικόνιση σε Rhino – Πηγή: Προσωπικό αρχείο  
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Ξεκινώντας λοιπόν, με τη χρήση της εντολής Ln AB και με τη χρήση του διανύσματος 

Line SDL δημιουργούμε μία ευθεία με μήκος length 160,40cm, κατά τη διεύθυνση που 

ορίζεται από την αρχική ευθεία line AB , την οποία ευθεία μετέπειτα, και με τη χρήση της 

εντολής Divide Curve, τη χωρίζουμε σε μία λίστα σημείων, την αρχική μας λίστα 

σημείων, αφού όπως έχουμε ήδη πει το grasshopper δουλεύει με λίστες σημείων. Στη 

συνέχεια με την εντολή offset δημιουργούμε τη δεύτερη ευθεία παράλληλη της πρώτης 

ευθείας και σε απόσταση από αυτή 11,3cm, σημαντική επίσης μέτρηση που έχουμε πάρει 

για τη δημιουργία του μεταλλικού πλαισίου  στη σχεδίαση μας, πλαίσιο που όπως έχουμε 

ήδη πει χαρακτηρίζει όλα τα συστήματα ΔΕΗ. Αυτή η τελευταία μέτρηση που θα ορίζεται 

σαν offset, θα λειτουργεί στον κώδικα μας πλέον παραμετρικά, θα μπορούμε δηλαδή να 

μεταβάλλουμε την τιμή αυτή και ανάλογα να διαμορφώνεται και το σχέδιο μας. Βέβαια η 

σωστή μέτρηση, για να μη μεταλάσσεται ουσιαστικά αυτό το σύστημα ΔΕΗ, είναι τα 

11,3cm, τώρα αν η τιμή για παράδειγμα είναι 12cm δεν είναι πρόβλημα, απλά βλέπουμε 

εδώ και εισάγουμε πια την έννοια της παραμετρικής σχεδίασης, που είναι και το 

αντικείμενο αυτής της πτυχιακής εργασίας. Τρεις λοιπόν τιμές θα μεταβάλλονται και θα 

δίνουν στο σχέδιο τη λογική της παραμετροποίησης, το μήκος length, το πλήθος των 

σημείων της κάθε μιας από τις αρχικές ευθείες που δημιουργούμε - πλήθος σημείων 

φυσικά που θα είναι το ίδιο, αφού αυτές οι δύο παράλληλες ευθείες είναι ταυτόσημες και 

χωρίζονται σε ισάριθμα σημεία άρα και σε ισάξιες λίστες σημείων - και τέλος η απόσταση 

αυτών των ευθειών distance, που θα το αναφέρουμε από εδώ και πέρα στη σχεδίαση μας, 

σαν offset όπως είπαμε ήδη παραπάνω. 

 

Εικόνα 4.2.3: Μέρος κώδικα grasshopper – Πηγή: Προσωπικό αρχείο  

 

Με τη χρήση της εντολής pDecon, η οποία ουσιαστικά αναλύει τα παραπάνω σημεία , τις 

παραπάνω λίστες σημείων δηλαδή στις συντεταγμένες  x,y,z, σε νέες υπολίστες δηλαδή 

που θα έχουν να κάνουν με τις τιμές των x, y και z, χωρίζουμε μετέπειτα μέσω του 
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dispatch την αρχική μας λίστα σημείων, σε δύο χωριστές λίστες σημείων, μία λίστα όπου 

το y είναι θετικό και άλλη μία όπου το y είναι αρνητικό, χρησιμοποιώντας δηλαδή αυτή 

την παράμετρο, σαν προυπόθεση δηλαδή, που θα το ονομάζουμε από εδώ και πέρα 

dispatch pattern και θα αφορά την δεύτερη εισοδο της εντολής dispatch.  Τέλος με τη 

χρήση δύο φορές ακόμη της εντολής dispatch, απομονώνουμε με την ίδια λογική και με 

το ανάλογο dispatch pattern μονά από ζυγά σημεία και στις δύο προηγούμενες λίστες, και 

προκύπτουν αντιστοίχως νέες λίστες σημείων, δύο από την καθεμία προηγούμενη και 

τελικά ενώνουμε τα σημεία αυτά με με την εντολή line κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 

προκύψουν οι σωστές διαγώνιες γραμμές.  

      

Εικόνα 4.2.4: Μέρος κώδικα grasshopper – Πηγή: Προσωπικό αρχείο  

        

     Εικόνα 4.2.5: Μέρος κώδικα grasshopper – Πηγή: Προσωπικό αρχείο  

 

 Δημιουργούμε το πρώτο polyline με τη χρήση της εντολής join curves και αφού μέσω 

του δεύτερου dispatch και της εντολής curve end points από την τελευταία εντολή line 

AB, ενώνουμε κατά τέτοιο τρόπο πάλι τα σημεία μας έτσι ώστε να δημιουργηθούν πάλι οι 

κατάλληλες διαγώνιες και να φτιάξουμε τελικά έτσι μέσω της joincurves το τελικό 

polyline. 
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Εικόνα 4.2.6:Απεικόνιση σε Rhino – Πηγή: Προσωπικό αρχείο  

                                                                 

Εικόνα 4.2.7: Απεικόνιση σε Rhino – Πηγή: Προσωπικό αρχείο  

Κάνουμε rotate λοιπόν αυτό το polyline και κατόπιν βρίσκουμε το mirror του  επίπεδο 

ΥΖ και δεύτερη φορά πάλι ως προς το επίπεδο ΥΖ με άλλο αυτή τη φορά επίπεδο 

(σημείο) αναφοράς origin plane. 
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                             Εικόνα 4.2.9: Απεικόνιση σε Rhino – Πηγή: Προσωπικό αρχείο  

Και στη συνέχεια βάση των παραπάνω εντολών: 

 

Εικόνα 4.2.10: Απεικόνιση σε Rhino – Πηγή: Προσωπικό αρχείο  

Χρησιμοποιώντας πολύ συχνά την εντολή preview εμφανίζουμε κάθε φορά στο 

περιβάλλον του Rhino αυτό που μας ενδιαφέρει να εστιάσουμε σχεδιαστικά και έτσι 

παρακολουθούμε βήμα βήμα τον κώδικα και αντιλαμβανόμαστε την λογική της 

παραμετρικής σχεδίασης. 
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Εικόνα 4.2.10: Απεικόνιση σε Rhino – Πηγή: Προσωπικό αρχείο 

 

Εικόνα 4.2.11: Μέρος κώδικα grasshopper – Πηγή: Προσωπικό αρχείο  

 

Με τη χρήση της εντολής Polygon και της εντολής mirror με επίπεδο κατοπτρισμού το 

επίπεδο yz, καθώς και της εντολής move geometry δύο φορές προχωράμε μετέπειτα στη  

δημιουργία των τετραγώνων (εικόνα που ακολουθεί). 

 

Εικόνα 4.2.12:Απεικόνιση σε Rhino – Πηγή: Προσωπικό αρχείο 



Προσέγγιση στην κατασκευή βιομηχανικής παραγωγής μέσα από την παραμετρική σχεδίαση. 

39 
 

Στη συνέχεια με τη χρήση της εντολής Ln AB προχωράμε στη δημιουργία των γραμμών 

11,3cm που θα αντιπροσωπεύουν στη συνέχεια τα λαμάκια, παίρνοντας μία νέα λίστα 

ευθειών με μήκος τα 11,3cm.  

       

Εικόνα 4.2.13:Απεικόνιση σε Rhino – Πηγή: Προσωπικό αρχείο  

 

 

 

                        Εικόνα 4.2.15: Μέρος κώδικα grasshopper – Πηγή: Προσωπικό αρχείο  
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Στη συνέχεια με τη χρήση της εντολής boundary surfaces δημιουργούμε την επιφάνεια 

από τις boundary curves που είναι ο κύκλος circle και το τετράγωνο polygon (είναι σαν 

είσοδοι σε αυτή την εντολή), και τέλος με την εντολή extrude curves and surfaces along 

a vector - εδώ μιλάμε για επιφάνεια φυσικά-  surface λοιπόν, και της δημιουργούμε το 

κατάλληλο πάχος κατά μήκος του αρνητικού neg του διανύσματος z. 

 

Εικόνα 4.2.16:Απεικόνιση σε Rhino – Πηγή: Προσωπικό αρχείο 

 

Εικόνα 4.2.17: Τελική μορφή των τετραγώνων μετά τη χρήση της εντολής boundary surfaces 

   Πηγή: Προσωπικό αρχείο 

Συνεχίζουμε παίρνοντας την εντολή dispatch list όπου σαν είσοδο στην εντολή δίνουμε 

την παραπάνω λίστα ευθειών με dispatch pattern στη δεύτερη είσοσο, θέτοντας σαν 

προυπόθεση δηλαδή όπου true να επιλέγουμε την ευθεία στη συνέχεια που θα κάνουμε 

extend (επέκταση), βάση και της εξίσωσης eval που χρησιμοποιούμε για την εντολή της 

επέκτασης ext, η οποία είναι η f(x)=2x+y όπου x=11,3cm και y= 160,4cm σύμφωνα και 

με τις μετρήσεις που έχουμε πάρει ή ανάλογα την τιμή που δίνουμε στην παράμετρο 

length που εδώ λειτουργεί ως y στην εξίσωση σας μας eval, και η όποια τιμή δίνουμε 

λειτουργεί παραμετρικά δίνουμε δηλαδή οποιαδήποτε τιμή επιθυμούμε. 
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Εικόνα 4.2.18: Απεικόνιση σε Rhino – Πηγή: Προσωπικό αρχείο 

 

Εικόνα 4.2.19: Μέρος κώδικα grasshopper – Πηγή: Προσωπικό αρχείο  

                  

Εικόνα 4.2.20: Μέρος κώδικα grasshopper – Πηγή: Προσωπικό αρχείο  
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Στη συνέχεια μετατοπίζουμε όλο αυτό το σύστημα κάνουμε δηλαδή όπως λέμε στη 

γλώσσα του grasshopper ένα offset όλου του συστήματος αφού έχει προηγηθεί η εντολή 

join curves (βλέπε εικόνες που ακολουθούν) με την οποία γίνεται η ενοποίηση για όλες 

τις λίστες ευθειών που έχουμε ορίσει προηγουμένως στον κώδικα μας,  οι οποίες στη 

συνέχεια με τη χρήση της εντολής move (παραπάνω σχήμα) θα μετατοπιστούν ως προς το 

επίπεδο xy ως προς το μήκος του διανύσματος που ορίζουμε κατά 33,9cm όσο είναι και 

το βάθος αυτής της σύνθεσης  κατόπιν μετρήσεων που έγιναν. Η μετατόπιση αυτή του 

συστήματος λοιπόν ως προς επίπεδο xy κατά μήκος που ορίζεται από αυτό το διάνυσμα 

όπως είπαμε, γίνεται μέσω της εντολής SDL Line μία εντολή που θα χρησιμοποιούμε 

πολύ συχνά εφεξής. Να αναφέρουμε εδώ ότι, η λογική της διανυσματικής μετατόπισης, 

η χρήση του διανύσματος ειδικότερα στο grasshopper είναι πολύ συχνή σε αυτό το project 

που σχεδιάζουμε και γενικότερα στην παραμετρική σχεδίαση. 

 

Εικόνα 4.2.21: Απεικόνιση σε Rhino – Πηγή: Προσωπικό αρχείο 

 

Μετά το πρώτο μέρος του κώδικα σχεδιάζοντας παραμετρικά στο περιβάλλον του Rhino, 

θα πρέπει να απεικονίζονται ξεκάθαρα στον κώδικα όλες οι λίστες σημείων δηλαδή να 

φαίνονται τα σημεία στο σχέδιο στο επίπεδο xy  πια, αφού αρχικά η σχεδίαση μας γίνεται 

στο επίπεδο xy , μετά το τελευταίο όμως βήμα, όπου γίνεται offset όλου του συστήματος 

κατά μήκος του άξονα z,φτάνουμε στην μορφή που απεικονίζεται στο παρακάτω σχέδιο 

(Εικόνα 4.2.22 και 4.2.23): 
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Εικόνα 4.2.22:Απεικόνιση σε Rhino – Πηγή: Προσωπικό αρχείο 

 

Εικόνα 4.2.23:Απεικόνιση σε Rhino – Πηγή: Προσωπικό αρχείο 

 

Χαρακτηριστικά βλέπουμε στην παραπάνω εικόνα όλα τα σημεία (Εικόνα 4.2.23), ενώ ο 

κώδικας μας στο grasshopper απεικονίζεται στην παρακάτω εικόνα (Εικόνα 4.2.24): 

 

 

Εικόνα 4.2.24: Μέρος κώδικα grasshopper – Πηγή: Προσωπικό αρχείο  
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Εικόνα 4.2.25:Απεικόνιση σε Rhino – Πηγή: Προσωπικό αρχείο 

 

Τα στάδια που περιγράψαμε παραπάνω είχαν να κάνουν αρχικά με  το πώς θα 

προσεγγίσουμε σχεδιαστικά σε πρώτη φάση τη μεταλλική σύνθεση βιβλιοθήκη γραμμικά, 

αφού αρχίσουμε στο μετέπειτα στάδιο να της δίνουμε την τελική μορφή, πάχος μετάλλου, 

ενώσεις, κόμβοι, ράφια, συρτάρια, ντουλάπια κοκ. Βήμα βήμα λοιπόν όπως και πριν θα 

αναλύσουμε τα επόμενα στάδια για να καταλήξουμε στην παρακάτω μορφή του κώδικα 

(Εικόνα 4.2.26): 

 

Εικόνα 4.2.26: Μέρος κώδικα grasshopper – Πηγή: Προσωπικό αρχείο  
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Εικόνα 4.2.27:Απεικόνιση σε Rhino – Πηγή: Προσωπικό αρχείο 

 

Μία πολύ σημαντική επίσης διαδικασία είναι αυτή του piping που αναλύεται στο 

παρακάτω κομμάτι του κώδικα και που εχει να κάνει με τα κυλινδράκια που 

χαρακτηρίζουν ολόκληρο το μεταλλικό πλαίσιο της βιβλιοθήκης ΔΕΗ και που έχουν 

διάμετρο όπως έχουμε πει στις αρχικές μας μετρήσεις 9mm χιλιοστά, 0,90cm. Ουσιαστικά 

το πάχος του κυλίνδρου δίνεται μέσω της εντολής pipe, όπου σαν εισοδο της και σαν base 

curve εισάγουμε τη λίστα των ευθειών με συνολικό μήκος 11,3cm που την έχουμε 

απομονώσει και τη φέρνουμε στην είσοδο αυτής της εντολής, σαν radius έχουμε την 

ακτίνα του κυλίνδρου στα 0,426cm η οποία μάλιστα με τη χρήση ενός μετρητή slider την 

κάνουμε να παραμετροποιείται και αυτή πάντα σε αναλογία με τα 9 χιλιοστά που είναι και 

η ανώτερη τιμή που μπορεί να πάρει για να μη μεταλλαχτεί το σχέδιο μας. Όλα αυτά 

απεικονίζονται στην παρακάτω εικόνα (Εικόνα 4.2.28): 

 

Εικόνα 4.2.28: Μέρος κώδικα grasshopper – Πηγή: Προσωπικό αρχείο  
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Εικόνα 4.2.29: Απεικόνιση σε Rhino – Πηγή: Προσωπικό αρχείο 

 

Επίσης με το ίδιο κομμάτι του κώδικα που βλέπουμε στην παραπάνω εικόνα και με τη 

χρήσω των εντολών extrudecurve και extrude δημιουργούμε τα οριζόντια ράφια μας 

στην παρακάτω εικόνα φαίνονται με πράσινο χρώμα αφού έχω κλικάρει πάνω στην τελική 

εντολή extr σε αυτό το κομμάτι του κώδικα όπου στην έξοδο αυτής της εντολής έχουμε 

closed breps. 

 

 

Εικόνα 4.2.30: Απεικόνιση σε Rhino – Πηγή: Προσωπικό αρχείο 
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Εικόνα 4.2.31: Απεικόνιση σε Rhino – Πηγή: Προσωπικό αρχείο 

Το κομμάτι του κώδικα τώρα που ακολουθεί στο grasshopper έχει να κάνει με το πάχος 

που δίνουμε στη μεταλλική κατασκευή της βιβλιοθήκης σε διάφορα στάδια για να πάρει  

την παρακάτω μορφή (Εικόνα 4.2.32): 

 

Εικόνα 4.2.32: Απεικόνιση σε Rhino – Πηγή: Προσωπικό αρχείο 

Τη μορφή τελικά που απεικονίζεται στην επόμενη εικόνα μας: 

 

Εικόνα 4.2.33: Απεικόνιση σε Rhino – Πηγή: Προσωπικό αρχείο 
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Η βασική εντολή που χρησιμοποιούμε είναι η εντολή offset όπου πάντα την ορίζουμε σε 

αναλογία με την ακτίνα του κυλίνδρου, έτσι ώστε να διαμορφώσουμε το τελικό πάχος της 

λάμας το οποίο είναι 23 χιλιοστά και το τελικό πάχος των κατακόρυφων ποδιών που είναι 

περίπου 

 

Εικόνα 4.2.34: Απεικόνιση σε Rhino – Πηγή: Προσωπικό αρχείο  

 

Επίσης ένα σημαντικό θέμα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε στη σχεδίαση του 

μεταλλικού πλαισίου είναι το γεγονός ότι σε όλα τα συστήματα ΔΕΗ, οι μεταλλικές λάμες 

που χρησιμοποιούνται έχουν τέτοια σύνδεση και μία πολύ συγκεκριμένη λογική όσον 

αφορά τις ενώσεις και τους κόμβους πράγμα που επίσης απεικονίζεται στην εικόνα που 

ακολουθεί (Εικόνα 4.2.35): 

 

Εικόνα 4.2.35: Απεικόνιση σε Rhino – Πηγή: Προσωπικό αρχείο 
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Εικόνα 4.2.36:  Απεικόνιση σε Rhino – Πηγή: Προσωπικό αρχείο 

 

4.2.2 Ανάλυση των σταδίων 

 

 

Εικόνα 4.2.37: Μέρος κώδικα grasshopper – Πηγή: Προσωπικό αρχείο  

 

Εικόνα 4.2.38: Απεικόνιση σε Rhino – Πηγή: Προσωπικό αρχείο 
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Χρησιμοποιώντας την εντολή offset και την εντολή extend curve με τη χρήση της 

συνάρτηση eval  (x+y), δύο φορές ,όπου x είναι το offset που έχουμε ορίσει από την αρχή 

του κώδικα στην πρώτη συνάρτηση δηλαδή 11,3cm και 22,6cm στη δεύτερη συνάρτηση 

ενώ το y είναι 0,62cm σε αναλογία με την ακτίνα του κυλίνδρου, έτσι ώστε να 

επεκτείνουμε τις κατακόρυφες ευθείες κατά τέτοιο μήκος όσο μας δίνει η συνάρτηση x+y. 

Να σημειώσουμε  και να τονίσουμε εδώ ότι η ακρίβεια αυτής της τιμής της συνάρτησης 

παίζει μεγάλο ρόλο όσον αφορά τη σωστή σχεδίαση της σύνθεσης καθώς και στην 

επαλήθευση των αρχικών μας μετρήσεων. Εδώ επίσης κάνουμε και χρήση της εντολής 

lineararray η οποία και μας βοηθάει να δημιουργήσουμε όλες τις παράλληλες 

κατακόρυφες ευθείες,  βάζοντας στην είσοδο της εντολής count, σαν αριθμό το πλήθος 

των σημείων που είχαμε ορίσει στην αρχή του κώδικα μας μέσω του μετρητή slider που 

χρησιμοποιούμε που γενικά παραμετροποιεί τη λογική της σύνθεσης αυτής. Τέλος με τη 

εντολή loft σε συνδυασμό με την εντολή extrude η οποία δημιουργεί breps μέσα από τις 

επιφάνειες (surfaces) ή γραμμές (curves) που δίνουμε στην είσοδο της εντολής κατά τη 

διεύθυνση ενός διανύσματος (εδώ διάνυσμα παράλληλο στον άξονα x), που έχουμε ορίσει 

– χρήση των εντολών move και line SDL - και με τη χρήση όπως αναφέραμε παραπάνω 

της εντολής Arrlinear δημιουργούμε τον κατάλληλο αριθμό ευθειών-breps, για 

παράδειγμα αν έχουμε ορίσει αρχικά πλήθος σημείων 4, θα έχουμε λοιπόν 4 ευθείες 

παράλληλες που θα δημιουργούν τα 4 breps αντίστοιχα, παράλληλα και αυτά, τα οποία 

και απεικονίζονται στον κώδικα μας στην έξοδο της εντολής arrayed geometry (μία νέα 

λίστα αποτελούμενη με4 breps αυτή τη φορά). Τέλος με τη χρήση της εντολής 

ReplaceList και εξαιρώντας την πρώτη ευθεία κάνουμε offset τις υπόλοιπες κατακόρυφες 

και παράλληλες ευθείες-breps ,3 συνεπώς στον αριθμό, κάνοντας το offset μέσω της 

εντολής move κατά μήκος του διανύσματος παράλληλο στον άξονα Ζ, πάντα κατά τα 

γνωστά κατά 33,9cm συν 1,24cm για να βρεθούν στη σωστή θέση μετατοπισμένα τα breps 

παράλληλα στον άξονα Ζ κατά τη διεύθυνση του διανύσματος που έχουμε ορίσει. 
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Εικόνα 4.2.38: Μέρος κώδικα grasshopper – Πηγή: Προσωπικό αρχείο  

 

 

Εικόνα 4.2.39: Απεικόνιση σε Rhino – Πηγή: Προσωπικό αρχείο 

 

Ένα ιδιαίτερα σημαντικό κομμάτι του κώδικα μας επίσης είναι η χρήση εντολών για τη 

δημιουργία ενός κανάβου που θα έχει το ρόλο της τυχαίας επιλογής μίας θέσης που θα 

μπορεί να πάρει ένα ντουλάπι στη σύνθεση ή αντίστοιχα ένα συρτάρι στο κάτω μέρος της 

σύνθςσης με τη χρήση αντίστοιχα ενός δεύτερου κανάβου στο script που θα 

χρησιμοποιήσουμε για τον ίδιο λόγο. Η επιλογή θα γίνεται τυχαία με random όπως λέμε 

αντιστοίχιση χρησιμοποιώντας την εντολή Remap που ουσιαστικά δημιουργεί ένα 

διάστημα μέσα στο οποίο με τη χρήση ενός μετρητή που θα παίρνει διάφορες τιμές 

πραγματικούς αριθμούς από 0 έως 1, σαν value to remap και θα τις αντιστοιχίζει με 

τυχαίο τρόπο με τη χρήση της εντολής Random Split List έτσι ώστε να επιτυγχάνονται 

όλοι οι πιθανοί δυνατοί συνδυασμοί που θα μπορούμε να έχουμε για τη θέση και το 

πλήθος τον ντουλαπιών μέσα σε αυτόν τον κάνναβο με τη χρήση επίσης και της εντολής 

orient που θα παίρνει στη είσοδο σαν base geometry το κουτί που έχουμε δημιουργήσει 

με την εντολή box για συρτάρι από τη θέση εκκίνησης που του έχουμε ορίσει μέσω της 
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εντολής Debrep και μετέπειτα List item όπου απομονώνουμε αυτό το συγκεκριμένο 

σημείο που ξεκινάει μέσα στον κάναβο να κινείται και να παίρνει τυχαίες θέσεις .  

 

 Εικόνα 4.2.40: Μέρος κώδικα grasshopper – Πηγή: Προσωπικό αρχείο  

 

 

Εικόνα 4.2.41: Μέρος κώδικα grasshopper – Πηγή: Προσωπικό αρχείο  
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Εικόνα 4.2.42: Μέρος κώδικα grasshopper – Πηγή: Προσωπικό αρχείο  

 

Εικόνα 4.2.43: Μέρος κώδικα grasshopper – Πηγή: Προσωπικό αρχείο  

 

 

Εικόνα 4.2.44: Απεικόνιση σε Rhino – Πηγή: Προσωπικό αρχείο 
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Αντίστοιχα για το μέρος του κώδικα από το script για το δεύτερο κάνναβο που αφορά την 

τυχαία θέση που μπορεί να πάρει ένα ή περισσότερα συρτάρια στον μέσα σε αυτόν, θα 

έχουμε λοιπόν όπως φαίνεται και στην εικόνα που ακολουθεί (Εικόνα 4.2.44). 

Παρατήρηση: Να αναφέρουμε εδώ ότι το πλήθος των ντουλαπιών είτε συρταριών 

μέσα στον κάθε κάνναβο είναι άμεσα συναρτώμενο από το πλήθος των σημείων στην 

αρχή του script που έτσι και αλλιώς δίνει την λογική της παραμετροποίησης σε 

ολόκληρο το script από την αρχή μέχρι και το τέλος του. 

 

Εικόνα 4.2.45: Μέρος κώδικα grasshopper – Πηγή: Προσωπικό αρχείο  

Και αντίστοιχα το μέρος του κώδικα του script που αφορά την αντιστοιχιση στον κάνναβο και την 

τυχαία επιλογή των θέσεων του πλήθους των συρταριών ή του συρταριού με τη χρήση της εντολής 

Remap & Random Split List πάλι θα έχουμε όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα (Εικόνα 

4.2.45): 

 

Εικόνα 4.2.46: Μέρος κώδικα grasshopper – Πηγή: Προσωπικό αρχείο  
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Εικόνα 4.2.47: Μέρος κώδικα grasshopper – Πηγή: Προσωπικό αρχείο  

 

Εικόνα 4.2.48: Μέρος κώδικα grasshopper-Απεικόνιση σε Rhino – Πηγή: Προσωπικό αρχείο  

 

 

Εικόνα 4.2.49: Απεικόνιση σε Rhino – Πηγή: Προσωπικό αρχείο 
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

5.1 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Θα μπορούσαμε να πούμε ότι με το συγκεκριμένο θέμα η παρούσα πτυχιακή εργασία 

θεμελιώνει κατά κάποιο τρόπο την έννοια της παραμετρικής σχεδίασης στο βιομηχανικό 

σχεδιασμό και την παραγωνή, μέσα από τη συνεχή εξέλιξη ενός κώδικα μέσα στο script, 

που συνεχώς μεταλάσσεται δίνοντας μορφή στον προιόν που εδώ δεν είναι άλλο παρά μια 

μεταλλική βιβλιοθήκη, η οποία όμως σχεδιάζεται δυναμικά και παίρνει διαφορετικές 

μορφές ιδιαίτερα μετά τη χρήση της λογικής της random split τοποθέτησης μέσα στους 

κανάβους των πρόσθετων εξαρτημάτων αυτής της σύθεσης – βιβλιοθήκης. 

 

Εικόνα 4.2.50: Απεικόνιση σε Rhino – Πηγή: Προσωπικό αρχείο 

 

Εικόνα 4.2.51: Απεικόνιση σε Rhino – Πηγή: Προσωπικό αρχείο 
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Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο παραμετρικός σχεδιασμός είναι η αντικατάσταση μιας 

μοναδικής κατάστασης με μία πολλαπλή κατάσταση υπό την έννοια ότι δίνουμε 

διαφορετικές τιμές σε παραμέτρους και έχουμε κατά συνέπεια διαφορετικά 

αποτελέσματα. Δεν είναι μόνο το σχήμα που μας ενδιαφέρει, αλλά μας ενδιαφέρει και 

στην ουσία ορίζουμε έναν αλγόριθμο με παραμέτρους, όπου οι παράμετροι είναι δυνάμεις 

που ασκούνται για να δώσουν μορφή στο τελικό μας σχέδιο. 

Η έμφαση δίνεται πάντα μέσα στο script στις λεγόμενες λίστες σημείων, στα σημεία 

δηλαδή και στους δυνατούς συνδυασμούς τους, στον τρόπο επιρροής τους, που γίνεται 

μέσα από τη χρήση των σωστών εντολών παραμέτρων. 

Τα σημεία (οι λίστες σημείων) φτιάχνουν ομάδες, φτιάχνουν σμήνη σημείων που 

αλληλεπιδρούν με άλλα σμήνη σε διαφορετικές κλίμακες. Πολύ ενδιαφέρον παρουσιάζει 

επίσης η διάλεξη του Νικόλαου Κουρνιάτη για τις λίστες σημείων ,που υπάρχει και στα 

στα μαθήματα e-class του ανοιχτού πανεπιστημίου της σχολής αρχιτεκτόνων, στο μάθημα 

Γεωμετρικές αρχές στην αρχιτεκτονική απεικόνιση. 
8
 

http://opendelos.aoc.ntua.gr/player?rid=8dfc3fe6 

 

5.1 ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

 

Ο παραμετρικός σχεδιασμός εξελίσσεται συνέχεια στις μέρες μας και σύντομα θα 

αποτελεί μία ρηξικέλευθη λύση στο σχεδιασμό αντικειμένων, στο βιομηχανικό σχεδιασμό 

αλλά και στην αρχιτεκτονική.  

Η συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία βασίζεται σε ένα βιομηχανικό σχέδιο, το οποίο το 

αναπαράγουμε μέσα από τον παραμετρικό σχεδιασμό. Αυτή η νέα προσέγγιση έχει 

σημαντικές εφαρμογές, αφού οποιαδήποτε τέτοια κατασκευή θα μπορεί να αναπαράγεται 

πλέον, δίνοντας μία νέα μορφή σήμερα στη σύγχρονη σχεδίαση. Μέσα από τις νέες 

νόρμες που θα μπορεί να πάρει το κάθε σχέδιο βιομηχανικής παραγωγής, ο παραμετρικός 

σχεδιασμός θα έχει πια ένα ευρύ φάσμα νέων εφαρμογών και επεκτάσεων σε όλους τους 

τομείς της σύγχρονης σχεδίασης και όχι μόνο. 
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  Παραπομπές-Βιβλιογραφία 

 

 Κείμενο με αύξοντα αριθμό 1: Παραπομπή σε κείμενο από κατάλογο 

ΝΕΟΚΑΤΟΙΚΕΙΝ 

 Κείμενο με αύξοντα αριθμό 2: Παραπομπή σε κείμενο με τίτλο Παραμετρικές 

Μορφολογίες (ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΕΣΜΟΡΦΟΛΟΓΙΕΣ-«ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ»-

ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ 

 Κείμενο με αύξοντα αριθμό 3:  Περιοδική έκδοση του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ / Περίοδος Γ 

/ Τεύχος 10 / Μάρτιος 2014 

 Κείμενο με αύξοντα αριθμό 4: Παραπομπή σε κείμενο από βιβλίο Le Corbusier –

Le Modulor -ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ- ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ 

 Κείμενο με αύξοντα αριθμό 5:  Παραπομπή σε κείμενο από βιβλίο Γεωμετρία 

και Αρχιτεκτονική-Νικόλαος Κουρνιάτης 

 Κείμενο με αύξοντα αριθμό 6:  Παραπομπή σε κείμενο για ΛΙΣΤΕΣ ΣΗΜΕΙΩΝ 

από βιβλίο Γεωμετρία και Αρχιτεκτονική-Νικόλαος Κουρνιάτης 

 Κείμενο με αύξοντα αριθμό 7: Παραπομπή σε κείμενο από κατάλογο ΔΕΗ-

Γιώργος Χαϊδόπουλος -ΝΕΟ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ 

 Κείμενο με αύξοντα αριθμό 8:  Παραπομπή σε βίντεο – διάλεξη από το μάθημα 

Γεωμετρικές αρχές στην αρχιτεκτονική απεικόνιση του ανοιχτού πανεπιστημίου της 

σχολής αρχιτεκτόνων (e-class). 

 

 


