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Ειδικό επγαςσήπιξ ςφεδιαςμξύ

Ψηφιακοί Μηχαμισμοί

Τξ μάθημα ειςάγει σξτρ ςτμμεσέφξμσερ ςε βαςικέρ απφέρ, σεφμικέρ και επγαλεία οαπαμεσπικξύ ςφεδιαςμξύ. Έφει
δισσό, σεφμικό και ςφεδιαςσικό φαπακσήπα. Τξ σεφμικό σμήμα αυξπά ςσημ εμβάθτμςη ςσιρ δτμασόσησερ οξτ
οπξςυέπει σξ οεπιβάλλξμ Rhino / Grasshopper. Τξ ςφεδιαςσικό σμήμα διεπετμά σημ ευαπμξγή σψμ ςύγφπξμψμ
σεφμικώμ ςε ςτμθεσικά απφισεκσξμικά οπξβλήμασα και σξμ ιςφτπόσεπξ ςτςφεσιςμό ςφεδίξτ και τλξοξίηςηρ.
Τξ μάθημα αοετθύμεσαι ςε υξισήσπιερ/υξισησέρ 4ξτ-5ξτ έσξτρ, ξι ξοξίερ/ξοξίξι εοιθτμξύμ μα εμβαθύμξτμ ςση
φπήςη σξτ Rhino και, με σξ plugin Grasshopper, μα εμςψμασώςξτμ οπξγπαμμασιςσικέρ διαδικαςίερ ςσξμ
ςφεδιαςμό.
Αοαπαίσησερ οπξϋοξθέςειρ για σημ οαπακξλξύθηςη σξτ μαθήμασξρ είμαι η ςσξιφειώδηρ ενξικείψςη με σξ
οεπιβάλλξμ σξτ Rhino και η δτμασόσησα αυαιπεσικήρ - διαγπαμμασικήρ αμάλτςηρ σψμ ςτμθεσικώμ οπξβλημάσψμ.
Η ενξικείψςη με σξμ οπξγπαμμασιςμό και σιρ αλγξπιθμικέρ διαδικαςίερ είμαι εοιθτμησή αλλά όφι αοαπαίσηση.

Σσόφξι:







H ανιξοξίηςη σηρ μεθόδξτ reverse engineering ςσημ κασαμόηςη απφισεκσξμικώμ ςτμθέςεψμ.
Η ςτςφέσιςη αμαλξγικώμ μέςψμ ςφεδιαςμξύ (μακέσα, ςκίσςξ) με χηυιακά μέςα (οεπιβάλλξμ Rhino,
Grasshopper).
Ο οειπαμασιςμόρ με διαδικαςίερ ςφεδιαςμξύ οξτ οαπάγξτμ αυαιπεσικέρ ςτμθεσικέρ δξμέρ ςσξμ σπιςδιάςσασξ
φώπξ.
H αμάοστνη ςφεδιαςσικώμ δενιξσήσψμ σψμ υξισησώμ/υξισησπιώμ ςσα χηυιακά μέςα σπιςδιάςσασηρ ςφεδίαςηρ
(οεπιβάλλξμ Rhino).
H ενξικείψςη με βαςικέρ απφέρ σξτ οαπαμεσπικξύ ςφεδιαςμξύ (οεπιβάλλξμ Grasshopper).
H ςύμδεςη ςφεδίξτ / υτςικξύ μξμσέλξ / οπψσξσύοξτ μέςψ σεφμικώμ rapid prototyping / laser cutting
(οεπιβάλλξμ Rhino, Grasshopper).

Τξ μάθημα είμαι επγαςσηπιακό και αμαοσύςςεσαι ςε δύξ οαπάλληλερ εμόσησερ: σημ σεφμική και σημ ςφεδιαςσική.
Σσημ σεφμική εμόσησα ξι υξισήσπιερ/υξισησέρ διδάςκξμσαι βαςικέρ έμμξιερ οπξγπαμμασιςμξύ ςε γπαυικό
οεπιβάλλξμ και διαδικαςίερ ςφεδίαςηρ μέςψ scripting, εμβαθύμξμσαρ ςσαδιακά ςε οιξ ςύμθεσα οπξβλήμασα. Η
αμάοστνη σηρ σεφμικήρ εμόσησαρ ςτμξδεύεσαι αοό ασξμικέρ επγαςίερ μικπήρ φπξμικήρ έκσαςηρ, ξι ξοξίερ
οαπαδίδξμσαι μέςψ e-class.
Σση ςφεδιαςσική εμόσησα σξτ μαθήμασξρ ξι υξισήσπιερ/υξισησέρ εκοξμξύμ ςτμθεσικό θέμα ανιξοξιώμσαρ σιρ
ειδικέρ γμώςειρ και σεφμικέρ οξτ αμαοσύςςξμσαι ςσημ σεφμική εμόσησα. Η επγαςία οαπαδίδεσαι ςσξ σέλξρ σξτ
εναμήμξτ, με εμδιάμεςερ οαπαδόςειρ ενέλινηρ.
Κασά ση διάπκεια σξτ εναμήμξτ θα οπαγμασξοξιηθξύμ διαλένειρ για μα τοξςσηπιφθεί θεψπησικά σξ σεφμικό
αμσικείμεμξ σξτ μαθήμασξρ.
Λόγψ σξτ επγαςσηπιακξύ φαπακσήπα σξτ μαθήμασξρ θα ςτμμεσέφξτμ μέφπι 15 υξισήσπιερ/υξισησέρ.
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