


Άσκηση 1

Σχεδίαση και εφαρμογή κατασκευής ‘’αντικειμένου’’ από ελαφρά υλικά και 
τοποθέτηση  του στο χώρο του Κ.Α.Μ 
Υλικά κατασκευής και χώρος υλοποίησης.

Συνθετική λογική.

Η συνθετική λογική είναι βασισμένη στη 
λογική tensegrity.
 Ο όρος  tensegrity προκύπτει από τη  Ο όρος  tensegrity προκύπτει από τη 
σύμπτυξη των λέξεων tension και  integrity 
και χαρακτηρίζει ένα συγκεκριμένο είδος 
δομικού συστήματος που αποκτά και διατηρεί 
την ακεραιότητα του μέσω εφελκυστήκαν 
τάσεων. Η έννοια των tensegrity συστημάτων 
αναπτύχθηκε από των Buckminster Fuller και 
Kenneth Snelson  τη δεκαετία του 1940.Kenneth Snelson  τη δεκαετία του 1940.
Ως κατασκευές είναι εύκαμπτες ανθεκτικές 
και ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες λόγω του ότι 
στο σύνολο τους μοιάζουν με σύμπλεγμα 
αιωρούμενων ράβδων .

Η σχεδίαση και η εφαρμογή έπρεπε να 
λαμβάνει υπόψη τα κατασκευαστικά 
υλικά που διέθετε  το εργαστήριο.
Τα διαθέσιμα υλικά ήταν :
 A) Ξύλινοι πήχης διατομής 0,015* 
0,045 m και μήκους 4m 
 B) Σχοινί ( διατομής 6 mm)
 

H κατασκευή θα έπρεπε να αναρτηθεί και 
να τοποθετηθεί σε συγκεκριμένο χώρο του 
Κ.Α.Μ. , ώστε να μην εμποδίζει στη 
λειτουργία της έκθεσης .
Ο χώρος κατακόρυφης επικοινωνίας όλων 
των οροφών έχει μέγεθος 3,90 *4,76 m 
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Σύνθεση και τρόπος κατασκευής. 

Επιλέχθηκε στη συγκεκριμένη περίπτωση να 
δημιουργήσουμε κατασκευή tensegrity 
οκτάεδρου.
Μια τέτοια κατασκευή για να είναι σφαιρική 
παρατηρήθηκε ότι θα πρέπει να παρουσιάζει 
συμμετρία ως προς τα κέντρα της. 
Στο tensegrity οκτάεδρο το οποίο Στο tensegrity οκτάεδρο το οποίο 
δημιουργήσαμε κάθε ράβδος αναρτάται με 4 
τένοντες από κάθε άκρο της .
Κάθε ράβδος αναρτάται από 8 τένοντες ,4 από 
τους οποίους  την ωθούν προς το κέντρο του 
συστήματος και 4 που την εξωθούν μακριά από 
αυτό .

Από αρχιτεκτονικής άποψης 
παρουσιάζουν υψηλή αισθητική και ο 
συνδυασμός της αισθητικής αυτής με τα 
κατασκευαστικά πλεονεκτήματα αυτής 
(μικρό βάρος εύκολη συναρμολόγηση , 
αναδίπλωση κ.τ.λ.) δημιουργούν μια 
ενδιαφέρουσα κατασκευή .
Το tensegrity είναι μια κατασκευή η Το tensegrity είναι μια κατασκευή η 
οποία υλοποιείται όταν μια ομάδα από 
διακριτά θλιβόμενα  στελέχη αναρτάται 
σε ένα συνεχές δίκτυο προετενταμένων 
τενόντων (καλωδίων ) ώστε να 
δημιουργηθεί μια ευσταθής κατασκευή 
στο χώρο.
Το σύστημα ράβδων – τενόντων Το σύστημα ράβδων – τενόντων 
σχηματίζει ένα συνεχές χωρικό 
δικτύωμα χωρίς καμία ράβδος να 
έρχεται σε επαφή με άλλη ράβδο .
Οι tensegrity κατασκευές λειτουργούν Οι tensegrity κατασκευές λειτουργούν 
ως ενιαίο σύστημα και κατανέμουν 
αυτόματα τις φορτίσεις που τους 
επιβάλλονται ,αξονικά στα επιμέρους 
στοιχεία τους, τις καθιστά ιδιαίτερα 
ανθεκτικές .

 
 Η ‘ύπαρξη τενόντων μειώνει το βάρος της κατασκευής και παράλληλα την 
καθιστά εύκολα συναρμολογήσιμη αφού για την ανέγερση της απαιτείται απλά η 
τάνυση της .Ο εφελκυσμός και η θλίψη ποικίλουν στις κατασκευές καθώς οι 
αναλογίες αλλάζουν , πάντοτε όμως το άθροισμα των θλιπτικών δυνάμεων θα 



Οι τένοντες  που την εξωθούν  από το κέντρο 
του συστήματος προσδεμένοι ανά δυο σε δυο 
άλλες ράβδους ορίζουν δυο επίπεδα που 
τέμνονται μεταξύ τους.

Πραγματοποιήθηκαν μακέτες σε κλίμακα 1/10 
και 1/ 2.
Το τελικό αποτέλεσμα αποτελούνταν από Το τελικό αποτέλεσμα αποτελούνταν από 
ράβδους  2 m διατομής 0.030 m * 0.045 m . 
Λόγω του ότι είχαμε στη διάθεση μας ξύλινες 
ράβδους 0.015 m * 0.045 m , κολλήθηκαν δύο 
ράβδοι μαζί ώστε να δημιουργήσουμε μια 
μεγαλύτερης διατομής ώστε η κατασκευή να 
έχει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα αλλά και 
μεγαλύτερη συμμετρία στη διατομή.μεγαλύτερη συμμετρία στη διατομή.
Ανοίχτηκαν οπές στα 2 άκρα κάθε ράβδου ώστε 
να γίνει η ένωση της με τους τένοντες , στη 
συνεχεία κοπήκαν τα σχοινιά σε ίδιες 
διαστάσεις και περαστήκαν σε κάθε ράβδο.
Οι ξύλινες ράβδοι μεταφέρθηκαν στον χώρο 
του  Κ.Α.Μ.  , Εκεί ενώθηκαν μεταξύ τους 
και στη συνέχεια έγινε η τελική τάνυση ώστε 
οι ράβδοι να είναι παράλληλοι .Στις οπές 
τοποθετήθηκαν σφήνες για επιπλέον προστασία 
.

 

Τέλος  η κατασκευή tensegrity  κρεμάστηκε με σχοινιά από τον 2Ο  όροφο 
του κτιρίου στον χώρο κατακόρυφης επικοινωνίας των οροφών από 3 σημεία.

 



Τελικό αποτέλεσμα . 



Τελικό αποτέλεσμα . 


















	eksofyllo
	teliko_elafres_epilogis
	tensegrity_system
	2
	3 copy
	4 copy
	5 copy
	6

	efelkiomeni_kataskeui
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8



