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Ανάπτυξη νέων μεθοδολογικών προτύπων
και εργαλείων στο σχεδιασμό χρηστικών αντικειμένων
Προς μια δημιουργική συνέργεια εργαστηριακών
και ψηφιακών μεθόδων στη διδασκαλία
του βιομηχανικού σχεδιασμού
επιστημονικώς υπεύθυνος: Γεώργιος Δ. Λιαμάδης
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΤΟΧΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Case Study 1: Σχεδιασμός εξωτερικού κελύφους
φοιτητικής Formula ART (Aristotle Racing Team)
Α. Έρευνα / Ανάλυση
Β. Εξερεύνηση αρχικών ιδεών
Γ. Επιλογή πρότασης και μοντελοποίηση σχεδίου
Δ. Κατασκευή / πρωτοτυποποίηση του κελύφους
Αξιολόγηση μεθοδολογίας
Αξιολόγηση εργαλείων
Φυσικός και βιομηχανικός πηλός
Αυτοκόλλητες ταινίες σχεδίασης (drawing tapes)
Ψηφιακά μέσα και εργαλεία
Case Study 2: Σχεδιασμός Αυτόματης Μονοκέφαλης
Κεντητικής Μηχανής
Α. Έρευνα / Ανάλυση
Β. Σχεδιασμός
Γ. Ανάπτυξη του προϊόντος
Δ. Πρωτοτυποποίηση του προϊόντος
Αξιολόγηση μεθοδολογίας
Αξιολόγηση εργαλείων
Φυσικά εργαλεία
Ψηφιακά εργαλεία
Case study 3: Design Ark Workshop
Στάδια διαδικασίας
Αποτελέσματα – καινοτομία
Αξιολόγηση μεθοδολογίας
Αξιολόγηση εργαλείων
Case Study 4: Διδασκαλία του Design στο Τμήμα Ε.Ε.Τ.
του Α.Π.Θ.
4.1. Design by material | material-driven innovation
Στάδια διαδικασίας
Αξιολόγηση εργαλείων και μεθοδολογίας

4.2. Digital Design | Σχεδιασμός μέσω Η/Υ
α΄φάση: σχεδιασμός υπάρχοντος αντικειμένου
β΄φάση: σύνθεση και σχεδιασμός νέου αντικειμένου
Αξιολόγηση εργαλείων και μεθοδολογίας
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Ο Βιομηχανικός Σχεδιασμός στο Α.Π.Θ.
Τελικά Συμπεράσματα
Καινοτομία – Θεωρητική Τεκμηρίωση
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Λογισμικά
Κύρια σχεδιαστικά προγράμματα
Sketchbook Pro
Sketchbook Designer
Rhinoceros 3D ή Rhino
3D Studio Max
Επικουρικά προγράμματα
Adobe Photoshop
V-Ray
Microsoft PowerPoint (σουίτα Office)
Teamviewer
Ανακοίνωση σε Συνέδριο
Liamadis G., “Researching Design Pedagogies in different
levels and fields of Education: Towards a New Ideology
in the Agenda of Design Education”, 6th International
Student Triennial Symposium Connecting the Dots,
Faculty of Fine Arts, Marmara University, Istanbul, 3-7
June 2013
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Επιστημονικώς υπεύθυνος : Γεώργιος Δ. Λιαμάδης
Επιστημονική / Σχεδιαστική ομάδα
του υποέργου ( case study 2)
“Σχεδιασμός μονοκέφαλης κεντητικής μηχανής”
Λιαμάδης Γεώργιος
Αγαθόπουλος Δημήτριος
Φραγκιαδάκης Νικόλαος
Επιμέλεια / Σελιδοποίηση: Καλτσά Μαριάννα
Σε αυτό το ερευνητικό έργο συνέβαλαν εμμέσως όλοι οι
φοιτητές του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων
Τεχνών που συμμετείχαν στα μαθήματα του Βιομηχανικού
Σχεδιασμού (1-4) το διαστημα 2010-2014 καθώς και οι
φοιτητές του Τμήματος Αρχιτεκτόνων και του Τμήματος
Μηχανολόγων Μηχανικών που συμμετείχαν σε επιμέρους
εργαστήρια, workshops και projects.
Τους ευχαριστούμε θερμά για τον ενθουσιασμό και την
εργατικότητά τους.
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ Ε. Ε. Α.Π.Θ.

ΣΤΟΧΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Στόχος του έργου είναι η διερεύνηση συγγενών μεθόδων
και εργαλείων σχεδιασμού στα πεδία του βιομηχανικού
προϊόντος, της αρχιτεκτονικής και της αυτοκινητοβιομηχανίας
και η δυνατότητα συνδυαστικής χρήσης τους σε μια
σύγχρονη μεθοδολογία σχεδιασμού, προσανατολισμένη στο
δημιουργικό σχεδιασμό προϊόντων.
Το ερευνητικό έργο που εκπονήθηκε, περιέλαβε κατά τη
διάρκεια της ερευνητικής δραστηριότητας τα εξής:
• Μελέτη και ανάλυση ειδικών εργαστηριακών μεθόδων
και εργαλείων δημιουργικού σχεδιασμού στα τρία
προαναφερθέντα πεδία (βιομηχανικό προϊόν,
αρχιτεκτονικό έργο, αυτοκίνητο.
• Μελέτη και ανάλυση ειδικών ψηφιακών μεθόδων και
εργαλείων δημιουργικού σχεδιασμού στα αντίστοιχα
πεδία
• Συγκριτική αντιπαράθεση και διερεύνηση δυνατοτήτων
συνέργειας
Η μεθοδολογία έρευνας επικεντρώθηκε στα παρακάτω:
• Έρευνα μέσω του σχεδιασμού (research by design)
• Έρευνα μέσω της διδασκαλίας
• Βιβλιογραφική έρευνα
Στο πλαίσιο της έρευνας μέσω του σχεδιασμού εξετάσθηκαν
αναλυτικά τέσσερις μελέτες περίπτωσης:
1. Η διαδικασία σχεδιασμού και κατασκευής του εξωτερικού
κελύφους της φοιτητικής Formula ART (Aristotle Racing
Team), όπως αυτή εκπονήθηκε σε χρόνο πρότερο του
ερευνητικού έργου
2. Η διαδικασία σχεδιασμού και ανάπτυξης βιομηχανικού
προϊόντος, όπως αυτή εκπονήθηκε στο πλαίσιο
του ερευνητικού έργου: «Σχεδιασμός Αυτόματης
Μονοκέφαλης Κεντητικής Μηχανής» (κωδ. έργου
88994, Επιστημονικώς Υπεύθυνος: Λιαμάδης Γεώργιος)
μέσω Ε.Λ.Κ.Ε. για λογαριασμό της εταιρίας Compucon
Εφαρμογές Υπολογιστών Α.Β.Ε.Ε.
3. Η διαδικασία παραγωγής ιδεών και σχεδιασμού
προτάσεων στο πλαίσιο του εντατικού κυλιόμενου
εργαστηρίου (workshop) Design Ark | park your ideas on
design με στόχο την απόδοση εναλλακτικών χρήσεων σε
θέσεις στάθμευσης.
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Case Study 1: Σχεδιασμός εξωτερικού κελύφους φοιτητικής
Formula ART (Aristotle Racing Team)
4. Η εκπαιδευτική διαδικασία στο πλαίσιο των μαθημάτων
Βιομηχανικός Σχεδιασμός 3 και 4 (Ε’-ΣΤ’ εξάμηνο) στο
Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών Α.Π.Θ.
Τέλος, στο πλαίσιο της έρευνας μέσω διδασκαλίας
εντάχθηκαν:
i

ο κύκλος μαθημάτων Βιομηχανικού Σχεδιασμού εντός
του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Εικαστικών
& Εφαρμοσμένων Τεχνών ΑΠΘ με διδάσκοντα τον
επιστημονικώς υπεύθυνο του παρόντος έργου

ii ο κύκλος διδασκαλίας του design στο πλαίσιο των
Ενεργών Εικαστικών Εργαστηρίων για Άνεργους Πολίτες
που εκπονήθηκαν στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης
Τέχνης (Μ.Μ.Σ.Τ.) με επιστημονικό υπεύθυνο τον
υπογράφοντα

Ο σχεδιασμός του εξωτερικού κελύφους της φοιτητικής
Formula ART αποτελεί μία από τις κύριες περιπτώσεις
έρευνας μέσω του σχεδιασμού (research by design) που
παρουσιάζονται εδώ, λόγω της συνδυαστικής χρήσης τόσο
φυσικών όσο και ψηφιακών μεθόδων στην προσέγγιση της
μορφής.
Το υποέργο του σχεδιασμού και της κατασκευής του
εξωτερικού κελύφους ανατέθηκε στο εργαστήριο του
μαθήματος Βιομηχανικού Σχεδιασμού του Τμήματος
Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών
Τεχνών του Α.Π.Θ. από το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., το οποίο και
δραστηριοποιείται με το συνολικό έργο του σχεδιασμού και
της κατασκευής του αγωνιστικού μονοθεσίου ART (Aristotle
Racing Team) στο πλαίσιο της διεθνούς πρωτοβουλίας
Formula SAE. Επιστημονικώς υπεύθυνοι του συνολικού έργου
ήταν οι Λεωνίδας Ντζιαχρήστος και Νικόλαος Μιχαηλίδης,
Επίκουροι Καθηγητές του Τμήματος Μηχανολόγων, ενώ
στην περίπτωση του εξωτερικού κελύφους, επιστημονικώς
υπεύθυνος ήταν ο Γεώργιος Λιαμάδης, Λέκτορας του
Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών.
Ο σχεδιασμός του εξωτερικού κελύφους ξεκίνησε το Μάρτιο
του 2011, ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του ίδιου χρόνου και
εκπονήθηκε από μία διατμηματική ομάδα φοιτητών (οκτώ
από το Τμήμα Ε.Ε.Τ. και δύο από το Τμήμα Αρχιτεκτόνων) που
οργανώθηκε και εργάστηκε στο χώρο του εργαστηριακού
μαθήματος Βιομηχανικού Σχεδιασμού του Τμήματος Ε.Ε.Τ.,
ενώ η κατασκευή ολοκληρώθηκε με τη συνδρομή μελών της
ομάδας του Τμήματος Μηχανολόγων.
Η στενή αλληλεπίδραση μεταξύ μορφής και περιεχομένου,
ή διαφορετικά μεταξύ του κελύφους και των μηχανικών
μερών ενός αντικειμένου με περίπλοκη μηχανολογική
υπόσταση όπως ένα αγωνιστικό μονοθέσιο, ανέδειξε την
ανάγκη μιας αρμονικής συνέργειας μεταξύ μηχανολόγων και
σχεδιαστών και κατ’ επέκταση την αναγκαιότητα υιοθέτησης
μιας ευέλικτης μεθοδολογίας που θα συνδύαζε μεθόδους
και εργαλεία οικεία στον εκάστοτε επιστημονικό τομέα. Η
διαδικασία αυτή, η οποία και αποτέλεσε την αφορμή για την
περαιτέρω διερεύνηση που επιχειρείται στο παρόν έργο,
περιέλαβε τα εξής στάδια:
Α. Έρευνα / Ανάλυση (διερεύνηση, αποτύπωση, καταγραφή
των μηχανικών μερών του μονοθεσίου). Με δεδομένη την
εκ των προτέρων ύπαρξη του μονοθεσίου, ο σχεδιασμός
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σχεδιασμός και τομή
εγκάρσιων τομών
του μονοθεσίου
(πλαίσιο και μηχανικά μέρη)

διαμήκης τομή αναφοράς
κατά την τοποθέτησή της
σε βαθμοφορημένη βάση

συναρμολόγηση εγκάρσιων τομών
για τη δημιουργία του σκελετού
του μοντέλου (ψαροκόκαλο)

επικάλυψη
του σκελετού με γυψόγαζα
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του κελύφους έπρεπε να προσαρμοστεί απόλυτα στα
υπάρχοντα μηχανικά μέρη, περιορίζοντας τις δυνατότητες
οποιασδήποτε αναδιάταξης στο ελάχιστο. Η διαδικασία
αυτή -αντίθετα από τα σύγχρονα πρότυπα της ταυτόχρονης
διαμόρφωσης μορφής και περιεχομένου ενός βιομηχανικού
προϊόντος, συχνά μάλιστα με προτεραιότητα στις επιταγές
του design εφόσον αυτό προορίζεται για την ελεύθερη
αγορά- προσομοίασε την παραδοσιακή προσέγγιση κατά
την οποία το design αποτελεί τη διαδικασία απόδοσης των
αισθητικών χαρακτηριστικών ενός προϊόντος, προσέγγιση
η οποία σε κάθε περίπτωση εξακολουθεί να ισχύει στην
περίπτωση κατασκευών όπως ένα αγωνιστικό μονοθέσιο,
όπου η μηχανολογική απόδοση υπερβαίνει τα μορφολογικά
και σημειολογικά χαρακτηριστικά.
Κατά το αρχικό στάδιο της έρευνας, η αποτύπωση του
μονοθεσίου και των μηχανικών του μερών συνδύασε:
-

-

τη μελέτη του ψηφιακού τρισδιάστατου μοντέλου (σε
μορφή αρχείου του προγράμματος Autodesk Inventor
από το οποίο ακολούθως εξήχθησαν μία διαμήκης
(κεντρική) και 60 εγκάρσιες διαδοχικές τομές με βήμα
απόστασης 4 εκατοστά)
τη διαδικασία παρατήρησης και καταγραφής του
φυσικού αντικειμένου (μονοθεσίου) με μεθόδους
εθνογραφικής έρευνας (φωτογράφηση, στατική
βιντεοσκόπηση και βιντεοσκόπηση της αναπαράστασης
χρήσης και χειρισμού – π.χ. είσοδος/έξοδος από το
μονοθέσιο, γωνίες ορατότητας κ.ο.κ.)

Β. Εξερεύνηση αρχικών ιδεών. Την παρατήρηση και ανάλυση
ακολούθησε ο καταιγισμός ιδεών (ομαδική διαδικασία με
λεκτικές διατυπώσεις και σκαριφήματα ιδεών σε post-it). Η
εξερεύνηση των αρχικών ιδεών έγινε:
-

με ατομικά σκίτσα και σκαριφήματα επάνω σε εκτυπώσεις
ψηφιακά επεξεργασμένων εικόνων / φωτογραφιών του
μονοθεσίου από διαφορετικές οπτικές γωνίες [τεχνικές:
ψηφιακή επεξεργασία φωτογραφιών για την παραγωγή
γραμμικών εικόνων στο λογισμικό Abode Photoshop, σκίτσα:
μολύβι & ξυλομπογιά σε ριζόχαρτο ή στα επεξεργασμένα
printouts(εκτυπώσεις), μαρκαδόρος & σκόνη παστέλ σε μη
απορροφητικό χαρτί σχεδίασης (marker pad)]

-

με την παραδοσιακή μέθοδο ανάπτυξης της μορφής μέσω
φυσικών μοντέλων (μακέτες εργασίας)

Η παραγωγή σκίτσων με ελεύθερο χέρι, προσφιλής
μέθοδος στη διεθνή αυτοκινητοβιομηχανία, επιτρέπει την
αποτύπωση γρήγορων, δυναμικών γραμμών βοηθώντας στην
εξπρεσιονιστική αποτύπωση ενός κινούμενου αντικειμένου,
το οποίο καλείται να αποπνέει την αίσθηση της κίνησης
ακόμη κι όταν είναι στατικό.

Η ανάπτυξη της μορφής μέσω φυσικών μοντέλων
εξακολουθεί να αποτελεί ένα αναπόσπαστο στάδιο στη
διαδικασία του σχεδιασμού των αυτοκινήτων και των
βιομηχανικών αντικειμένων εν γένει. Τα φυσικά μοντέλα
ως άμεσα συγκρίσιμα με τα αντικείμενα της απτής
πραγματικότητας, επιτρέπουν τη βέλτιστη αντίληψη των
όγκων, των μεγεθών και των αναλογιών και συμβάλλουν στην
αξιολόγηση της διαμόρφωσης των επιφανειών μέσω της
διαδικασίας της απτικής αντίληψης (κατά τον Roland Barthes,
«η αφή είναι η πιο απομυθοποιητική απ’ όλες τις αισθήσεις,
αντίθετα από την όραση που είναι η πιο μαγική). Μόνο με τη
συνδρομή της αφής μπορεί κανείς να αντιληφθεί πλήρως τις
γλυπτικές ποιότητες ενός αντικειμένου, εφόσον ακόμη και οι
λεπτότερες ποιότητες μιας επιφάνειας που δύσκολα γίνονται
αντιληπτές με το μάτι, προβάλλουν κάτω από τις άκρες των
δακτύλων. Επιπρόσθετα, η εξερεύνηση της μορφής μέσα
από την κατασκευή φυσικών μοντέλων, προσφέρεται σε
περιπτώσεις ατόμων λιγότερο εκπαιδευμένων στην αντίληψη
αλλά και τη σχεδιαστική αποτύπωση του τρισδιάστατου μέσα
από τεχνικές σκίτσων (γρήγορων renderings). Με τον τρόπο
αυτό, στην ομάδα εργασίας του σχεδιασμού του κελύφους
ενεπλάκησαν φοιτητές των εργαστηρίων Ζωγραφικής,
ενώ το αποτέλεσμα των προτάσεων επικοινωνήθηκε
αποτελεσματικότερα με τους φοιτητές του Τμήματος
Μηχανολόγων.
Η διαδικασία περιέλαβε τη δημιουργία τριών μοντέλων υπό
κλίμακα 1:4 ως εναλλακτικών προτάσεων μέσα από τα
στάδια που περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω:
• σχεδιασμός και κοπή εγκάρσιων τομών | εξαγωγή
63 εγκάρσιων τομών του μονοθεσίου ανά τέσσερα
(4) εκατοστά από το τρισδιάστατο ψηφιακό μοντέλο
(σχεδιασμένο στο Autodesk Inventor) σε μορφή αρχείων
PDF (Adobe Acrobat). Μεταφορά των τομών από χαρτί
σε MDF πάχους 2 χιλιοστών και κοπή με χειροκίνητη
sega (η ιδανική μέθοδος κοπής σε μηχάνημα κοπής laser
απορρίφθηκε για λόγους κόστους) [εικ. 1]
• σχεδιασμός και κοπή μίας διαμήκους κατακόρυφης
τομής του μονοθεσίου και τοποθέτησής της σε
βαθμοφορημένη βάση κατασκευής από MDF 16
χιλιοστών (διαμήκης τομή αναφοράς με εγκοπές ανά 1
εκατοστόμετρο κατ’ αντιστοιχία των εγκάρσιων τομών
ανά 4 εκατοστά με βάση την κλίμακα 1:4) [εικ. 2]
• συναρμολόγηση εγκάρσιων τομών επάνω στη διαμήκη
τομή αναφοράς για τη δημιουργία του σκελετού
(ψαροκόκαλου) του μοντέλου [εικ. 3]
• επικάλυψη του σκελετού με γυψόγαζα για τη δημιουργία
συμπαγούς προπλάσματος με τη δυνατότητα περαιτέρω
επικάλυψής του με φυσικό πηλό [εικ. 4]
• επικάλυψη του προπλάσματος με φυσικό πηλό σε
στρώση 2-3 χιλιοστών. Σημειώνεται ότι οι εγκάρσιες
τομές σχεδιάστηκαν εξ αρχής σε υποχώρηση (κατά 0,5
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χιλιοστά εσωτερικά / 2 χιλιοστά σε φυσική κλίμακα)
από τα ίχνη των πραγματικών τομών για την υποδοχή
της στρώσης εργασίας από πηλό. Με τον τρόπο αυτό
διασφαλίστηκε αφενός η ύπαρξη μιας ασφαλούς
στρώσης πηλού εργασίας και αφετέρου η ελαχιστοποίηση
της πιθανότητας λάθους, αφού το φυσικό όριο του
προπλάσματος αποτελούσε και το όριο των πραγματικών
μηχανικών μερών. [εικ. 5]
• εργασίες μορφοπλασίας του φυσικού πηλού με
τη βοήθεια εργαλείων μικρογλυπτικής τόσο για τη
διαμόρφωση όσο και για το φινίρισμα των επιφανειών.
Η επιλογή του φυσικού πηλού αντί του εξειδικευμένου
για το σκοπό αυτό βιομηχανικού πηλού (styling ή
industrial clay τύπου J525 ή αναλόγου) έγινε για λόγους
περιορισμού του κόστους. [εικ. 6]
• παρουσίαση τριών εναλλακτικών προτάσεων σε μορφή
ισάριθμων φυσικών μοντέλων κλίμακας 1:4 (μακέτες
εργασίας). Για λόγους οικονομίας χρόνου, τα μοντέλα
αντιμετωπίστηκαν ως μακέτες εργασίας, παραλείποντας
το τελικό φινίρισμα των επιφανειών που θα απαιτούνταν
σε μακέτες επίσημης παρουσίασης. [εικ. 7]
• αξιολόγηση κατασκευαστικής εφικτότητας των
εναλλακτικών προτάσεων | αξιολόγηση των
δυνατοτήτων ελαχιστοποίησης των επιμέρους
τμημάτων του κελύφους για την εύκολη και γρήγορη
συναρμολόγηση και απο-συναρμολόγησή του, με τη
βοήθεια δοκιμαστικών χαράξεων των αρμών μέσω
χάραξης της επιφάνειας του πηλού ή χρήσης μαύρης
αυτοκόλλητης σχεδιαστικής ταινίας (drawing tape) [εικ. 8]
Γ. Επιλογή πρότασης και μοντελοποίηση σχεδίου. Την
επιλογή της -προς ανάπτυξη- τελικής πρότασης ακολούθησε
η ψηφιακή μοντελοποίηση του σχεδίου μετά από σάρωση
του υλικού μοντέλου. Πιο συγκεκριμένα:
• αντίστροφη μηχανική (reverse engineering) |
τρισδιάστατη ψηφιακή σάρωση του επιλεχθέντος
φυσικού μοντέλου με τη βοήθεια τρισδιάστατου
σαρωτή χειρός (mobile 3D scanner) [εικ. 9]. Επεξεργασία
του νέφους σημείων για τη δημιουργία επιφανειών.
Έλεγχος συμβατότητας ανάμεσα στο ψηφιακό και το
σκαναρισμένο μοντέλο
• ψηφιακή μοντελοποίηση με βάση την τρισδιάστατη
σάρωση του φυσικού μοντέλου | ψηφιακός
ανασχεδιασμός με βάση τα ίχνη του σκαναρισμένου
μοντέλου στο λογισμικό σχεδιασμού της Autodesk 3D
Studio Max (εφόσον το ελλιπές φινίρισμα της μακέτας
εργασίας δεν προσφέρεται για τη δημιουργία επιφανειών
υψηλής ποιότητας). Με άλλα λόγια, κατά το σχεδιασμό
δεν έγινε retopology, αλλά το τρισδιάστατο μοντέλο
(3d model) σχεδιάστηκε επάνω στις φωτογραφικές
ορθοκανονικές απεικονίσεις του φυσικού μοντέλου,

για εξοικονόμηση χρόνου. Το ψηφιακό μοντέλο
αποθηκεύτηκε σε μορφή .dwg και τελικά .3ds χωρίς
πάχος.[εικ. 10]
• έλεγχος συμβατότητας ανάμεσα στο ψηφιακό μοντέλο
του κελύφους και εκείνο των μηχανικών μερών, μετά από
μετατροπή των αρχείων του κελύφους σε μορφή .dwg και
.3ds συμβατή με το λογισμικό μηχανολογικού σχεδιασμού
της Autodesk Inventor στο οποίο είχε προηγηθεί ο
σχεδιασμός των μηχανολογικών μερών
• Ολοκλήρωση δεδομένων – ολοκλήρωση και ανταλλαγή
ψηφιακών δεδομένων σχεδιασμού με λογισμικά
μηχανολογικού σχεδίου και άλλες εφαρμογές CAD τρίτων
• Ψηφιακή πρωτοτυποποίηση της τελικής μορφής του
κελύφους για την υποστήριξη των εργασιών κατασκευής
του φυσικού πρωτοτύπου
Δ. Κατασκευή / πρωτοτυποποίηση του κελύφους. Παρά
την ύπαρξη σύγχρονων εργαλείων πρωτοτυποποίησης
(rapid prototyping) τα οποία θα επέτρεπαν την πλήρως
αυτοματοποιημένη κατασκευή του προπλάσματος (μήτρας)
σε φυσική κλίμακα από ελαφρά υλικά (εξηλασμένη
πολυστερίνη), η διαδικασία που επιλέχθηκε ακολούθησε
ένα συνδυασμό από σύγχρονες αυτοματοποιημένες και
παραδοσιακές χειρωνακτικές μεθόδους τόσο για λόγους
περιορισμού του κόστους όσο και πλεονεκτημάτων του
εκπαιδευτικού χαρακτήρα. Η διαδικασία χαρακτηρίστηκε από
τα παρακάτω στάδια:
• εισαγωγή του τρισδιάστατου ψηφιακού μοντέλου
στο Inventor από την ομάδα μηχανολόγων με στόχο το
σχεδιασμό 35 εγκάρσιων διαδοχικών τομών με μεταβλητό
βήμα απόστασης από έξι έως έντεκα (6-11) εκατοστά
ανάλογα με την ανάγκη απόδοσης των λεπτομερειών
της φόρμας (πυκνότερο βήμα στα σημεία του κελύφους
με έντονο ανάγλυφο και αραιότερο βήμα στα σημεία με
ήπιο ανάγλυφο).
• σχεδιασμός και κοπή εγκάρσιων τομών | εξαγωγή των
εγκάρσιων τομών του κελύφους από το τρισδιάστατο
ψηφιακό μοντέλο (Autodesk Inventor) σε μορφή αρχείων
PDF (Adobe Acrobat). Κοπή των τομών σε MDF πάχους
δέκα (10) χιλιοστών από αυτόματο μηχάνημα κοπής laser
για αποτέλεσμα υψηλής ακριβείας. [εικ. 11]
• συναρμολόγηση εγκάρσιων τομών επάνω σε τρεις
διαμήκεις μεταλλικές δοκούς τετράγωνης διατομής Φ5
για τη δημιουργία του σκελετού (ψαροκόκαλου) του
μοντέλου. Χρήση αποστατών 5 ή 10 εκατοστών για τη
διασφάλιση της κατασκευαστικής ακρίβειας.
• πλήρωση των διάκενων με πάνελ διογκωμένης
πολυστερίνης (Dow) πάχους 5 και 10 (2x5) εκατοστών
αντίστοιχα. Κοπή του υλικού πλήρωσης με θερμοκόφτη
χειρός και διαμόρφωση με εργαλεία τριβής (ράσπα,
ηλεκτρικό τριβείο χειρός, γυαλόχαρτο) [εικ. 12]
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συναρμολόγηση των εγκάρσιων τομών
του κελύφους σε φυσική κλίμακα
και πλήρωση των διάκενων με διογκωμένη
πολυστερίνη

[13]

επικάλυψη του προπλάσματος
με στρώση εργασίας 5-10 χιλιοστών από γύψο.
Εργασίες μορφοπλασίας
και φινιρίσματος επιφανειών.
Σχεδιασμός των αρμών συναρμολόγησης
με τη χρήση αυτοκόλλητης ταινίας
(tape drawing)

[14]

κατασκευή πολυεστερικής μήτρας
με επάλειψη οπλισμένης με νήματα ρητίνης
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• επικάλυψη του προπλάσματος (mock-up) με γύψο σε
στρώση 5-10 χιλιοστών. Σημειώνεται ότι οι εγκάρσιες
τομές σχεδιάστηκαν εξ αρχής σε υποχώρηση (κατά
2 χιλιοστά σε φυσική κλίμακα) από τα ίχνη των
πραγματικών τομών για την υποδοχή της στρώσης
εργασίας από γύψο. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίστηκε
αφενός η ύπαρξη μιας ασφαλούς στρώσης εργασίας και
αφετέρου η ελαχιστοποίηση της πιθανότητας λάθους,
αφού το φυσικό όριο του προπλάσματος αποτελούσε
και το όριο των πραγματικών μηχανικών μερών. Η
επιλογή του γύψου αντί του εξειδικευμένου για το
σκοπό αυτό βιομηχανικού πηλού (styling ή industrial
clay τύπου J525 ή αναλόγου) έγινε και πάλι για λόγους
περιορισμού του κόστους.
• εργασίες μορφοπλασίας του γύψου με τη βοήθεια
εργαλείων γλυπτικής τόσο για τη διαμόρφωση όσο
και για το φινίρισμα των επιφανειών. Πλήρωση
μικροδιάκενων με σιδηρόστοκο και τελικό φινίρισμα με
μεταλλικές ελαστικές λάμες και γυαλόχαρτο P80, P120
και P240. Διασφάλιση της συμμετρίας με προβολή της
κεντρικής διαμήκους γραμμής με laser.
• σχεδιασμός των αρμών συναρμολόγησης των
επιμέρους τμημάτων του κελύφους με τη χρήση
ειδικής αυτοκόλλητης ταινίας σχεδιασμού (drawing
tape) σε διαφορετικά πάχη (1-8 χιλιοστών) ανάλογα με
την ακτίνα καμπυλότητας της εκάστοτε γραμμής.
[εικ. 13]
• προετοιμασία του τελικού προπλάσματος για την
κατασκευή της μήτρας με επάλειψη από κερί για την
μετέπειτα εύκολη απόσπαση της μήτρας
• κατασκευή πολυεστερικής μήτρας με επάλειψη
οπλισμένης με νήματα ρητίνης για κάθε ένα από τα
τρία συνολικά τμήματα του κελύφους (ρύγχος και
δύο συμμετρικές πλευρές από τους συνδέσμους της
ανάρτησης μέχρι την ουρά του μονοθεσίου). [εικ. 14]
Σημειώνεται η χρήση αποσπώμενων καλουπιών για τα
τμήματα των πλευρικών εισαγωγών αέρα για την ψύξη
του κινητήρα.
• κατασκευή των τριών τμημάτων του τελικού κελύφους
από ανθρακονήματα. [εικ. 15]
Αξιολόγηση μεθοδολογίας
Παρακάτω επιχειρείται μία σύντομη αξιολόγηση της
ακολουθούμενης μεθοδολογίας με επιγραμματικές
αναφορές στα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα
κάθε μεθόδου (καλές πρακτικές και παρατηρούμενα
προβλήματα).
Η επιλογή της χρήσης παραδοσιακών εργαστηριακών
μεθόδων κατασκευής φυσικών μοντέλων:
• περιόρισε το κόστος κατασκευής που διαφορετικά

θα ανέκυπτε από τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών
όπως τα συστήματα ταχείας πρωτοτυποποίησης (rapid
prototyping), πολύ περισσότερο δεδομένης της κλίμακας
των μεγεθών του αντικειμένου
• εμπειρίας και των ειδικών δεξιοτήτων της ομάδας εργασίας
από φοιτητές του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων
Τεχνών
• συνέβαλε τα μέγιστα στην εκπαιδευτική διαδικασία
φέρνοντας το φοιτητή αντιμέτωπο με κάθε ένα από
τα αναλυτικά στάδια της διαδικασίας σχεδιασμού και
ανάπτυξης ενός προϊόντος, στάδια τα οποία ενυπάρχουν
έγκρυπτα σε μία σύγχρονη αυτοματοποιημένη διαδικασία
«μαγικής» παραγωγής του τελικού αποτελέσματος
Η υιοθέτηση φυσικών μοντέλων υπό κλίμακα αντί του απ’
ευθείας σχεδιασμού στον υπολογιστή στα αρχικά στάδια
εξερεύνησης της ιδέας, αντίθετα από τις αρχικές εκτιμήσεις,
συνέβαλε στην οικονομία χρόνου καθώς επέτρεψε την
ταχύτερη οικειοποίηση των όγκων και μεγεθών από
πλευράς των σχεδιαστών, βοήθησε στην πληρέστερη
κατανόηση των σχεδιαστικών περιορισμών στις πραγματικές
τους διαστάσεις (επάνω στο τρισδιάστατο μοντέλο) και
απέτρεψε καθυστερήσεις και ασυμβατότητες που κατά
κανόνα προκύπτουν αργότερα κατά τη μετάβαση από το
ψηφιακό στο φυσικό μοντέλο. Αξίζει να σημειωθεί ότι, παρά
την ανάπτυξη σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών στην
τρισδιάστατη απεικόνιση της μορφής (virtual showrooms),
η αντίληψη του φυσικού αντικειμένου (οπτική και απτική)
εξακολουθεί να είναι κεφαλαιώδους σημασίας, τόσο για
την ορθή ανάγνωση και κατανόηση των ογκοπλαστικών
χαρακτηριστικών του αντικειμένου όσο και την ίδια τη
διαδικασία απτικής δημιουργίας των όγκων και επιφανειών
που συγκροτούν τη μορφή. Για το λόγο αυτό η διαδικασία
που περιγράφεται παραπάνω εξακολουθεί να αποτελεί
το μεθοδολογικό κανόνα στην πορεία ανάπτυξης νέων
μοντέλων από την αυτοκινητοβιομηχανία (Λιαμάδης, 2013).
Η συνδυαστική χρήση ψηφιακών εργαλείων και μεθόδων
σχεδιασμού ταυτόχρονα με τις παραδοσιακές μεθόδους
κατασκευής των φυσικών μοντέλων (σχεδιασμός σε Η/Υ,
ψηφιακή μοντελοποίηση με βάση την τρισδιάστατη σάρωση
του φυσικού μοντέλου, έλεγχος συμβατότητας κελύφους
– μηχ. μερών με τη μέθοδο της αντίστροφης μηχανικής,
εξαγωγή από το ψηφιακό μοντέλο και αυτοματοποιημένη
κοπή των τομών του μονοθεσίου με laser κ.ο.κ.)
διασφάλισε την απαιτούμενη κατασκευαστική ακρίβεια
ελαχιστοποιώντας τα περιθώρια λάθους και αποτρέποντας
ανεπιθύμητες χρονοτριβές.
Η κατανομή των εργασιών στα μέλη της ομάδας σχεδιασμού
και κατασκευής έγινε με βάση την εμπειρία και τις ειδικές
δεξιότητες των ατόμων (κατ’ αναλογία του γνωστικού
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αντικειμένου των σπουδών τους). Η εξοικείωση των φοιτητών
του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών με
τη χειρωνακτική δημιουργία βοήθησε στην υιοθέτηση των
ειδικότερων παραδοσιακών εργαλείων και μεθόδων της
διαδικασίας (λ.χ. ζωγραφικές/σχεδιαστικές δεξιότητες από
το σύνολο των φοιτητών του τμήματος ΕΕΤ, οι δεξιότητες
γλυπτικής από φοιτητές της αντίστοιχης κατεύθυνσης κ.ο.κ.)
επιτρέποντάς τους να αναπροσαρμόσουν τις δεξιότητές του
στο νέο γι’ αυτούς ειδικό αντικείμενο του σχεδιασμού ενός
μονοθεσίου. Αναλόγως, η χρήση των ψηφιακών εργαλείων
και μεθόδων ανατέθηκε σε μέλη της ομάδας από το Τμήμα
Αρχιτεκτόνων, για λόγους εξοικείωσης με τα αντίστοιχα
προγράμματα σχεδιασμού (Autodesk 3D Studio Max).
Αξιολόγηση εργαλείων
Φυσικός και βιομηχανικός πηλός
Το πλέον κατάλληλο και εξειδικευμένο υλικό επίστρωσης
των προπλασμάτων για την κατασκευή φυσικών μοντέλων
αυτοκινήτων και βιομηχανικών προϊόντων είναι ο
βιομηχανικός πηλός (styling ή industrial clay τύπου J525 ή
ανάλογου).
Οι δυνατότητες διαμόρφωσής του σε ξηρό περιβάλλον
(αντίθετα από τον φυσικό πηλό που απαιτεί υγρό περιβάλλον)
επιτρέπουν την επί μακρόν εργασία σε συνθήκες δωματίου.
Οι ιδιότητές του επιτρέπουν ακόμα: τη δυνατότητα εύκολης
προσθαφαίρεσης υλικού ανά πάσα στιγμή, καθαρό
αποτέλεσμα και τέλειο φινίρισμα των επιφανειών με
περαιτέρω δυνατότητες όπως: επίστρωση ειδικών films για
την προσομοίωση μεταλλικής βαφής, εξαγωγή πολυεστερικής
μήτρας/καλουπιού, κ.ο.κ. Όλα τα παραπάνω καθιστούν το
βιομηχανικό πηλό ιδανική επιλογή τόσο για τα υπό κλίμακα
μοντέλα παρουσίασης, όσο και για τα τελικά μοντέλα φυσικής
κλίμακας.
Στην περίπτωσή των υπό κλίμακα φυσικών μας μοντέλων, η
επιλογή του φυσικού του βιομηχανικού πηλού αποφασίστηκε
για οικονομία χρόνου (εφόσον ο βιομηχανικός πηλός δεν
είναι διαθέσιμος στην ελληνική αγορά) αλλά και για λόγους
περιορισμού του κόστους. Τα μειονεκτήματα που προέκυψαν
από την επιλογή αφορούσαν κυρίως στο χειρισμό του
υλικού και στις δυσκολίες εργασίας όπως η ανάγκη συνεχούς
αποθήκευσης και διατήρησης των μοντέλων σε υγρό
περιβάλλον, η δυσκολία στην προσθαφαίρεση υλικού και η
έλλειψη ακρίβειας στις διαστάσεις και το τελικό φινίρισμα.
Για το λόγο αυτό η ανάπτυξη των μοντέλων περιορίστηκε
στο στάδιο της μακέτας εργασίας (με τη μετακύλιση των
σταδίων δημιουργίας των τελικών επιφανειών σε ψηφιακό
περιβάλλον).
Ανάλογα μειονεκτήματα ενέσκηψαν και από την επιλογή
του γύψου αντί του βιομηχανικού πηλού στο τελικό μοντέλο

φυσικής κλίμακας, με κυριότερο την ευθραυστότητα και τη
μονόδρομη δυνατότητα εργασίας με αφαίρεση όχι όμως και
με πρόσθεση υλικού.
Αυτοκόλλητες ταινίες σχεδίασης (drawing tapes)
Οι αυτοκόλλητες ταινίες σχεδίασης χρησιμοποιούνται
στο δισδιάστατο στάδιο σχεδιασμού σε φυσική κλίμακα
σε κατακόρυφες επιφάνειες (life size wall drawings)
αλλά και στα τρισδιάστατα φυσικά μοντέλα, τόσο υπό
κλίμακα όσο και σε φυσικό μέγεθος. Η δυνατότητα της
επαναλαμβανόμενης χρήσης τους (χωρίς εμφανή μείωση
της κολλητικής τους ικανότητας) επιτρέπει τις αλλεπάλληλες
δοκιμές και διορθώσεις των γραμμών που απεικονίζουν τους
αρμούς επάνω στο μοντέλο. Ταυτόχρονα, τα διαφορετικά
διατιθέμενα πλάτη (πάχη) διευκολύνουν το σχεδιασμό
(χαράξεις) ανάλογα με την ακτίνα καμπυλότητας κάθε
γραμμής (μικρό πλάτος για κλειστές καμπύλες, μεγάλο
πλάτος για ανοιχτές καμπές ή ευθείες), ενώ η ελεγχόμενη
ελαστικότητά τους απαλλάσσει το αποτέλεσμα από το
πιθανό «τρέμουλο» σε μια επιμήκη γραμμή χειρός.
Ψηφιακά μέσα και εργαλεία
Τα προγράμματα τρισδιάστατης σχεδίασης σε Η/Υ που
χρησιμοποιήθηκαν προέρχονταν από τη σουίτα της εταιρίας
Autodesk στην εκπαιδευτική τους έκδοση (educational
version) όπως αυτή διατίθεται δωρεάν στους χρήστες των
ψηφιακών υπηρεσιών του Α.Π.Θ.
Ο σχεδιασμός των μηχανολογικών μερών (engineering
design) έγινε στο Autodesk Inventor, ενώ ο ψηφιακός
σχεδιασμός του κελύφους (3d modeling) στο Autodesk 3D
Studio Max. H επιλογή του 3DS Max αντί του περισσότερο
εξειδικευμένου σε εφαρμογές της αυτοκινητοβιομηχανίας
Autodesk Alias Automotive (επίσης διαθέσιμο) έγινε με
κριτήριο την καλύτερη γνώση και εξοικείωση της ομάδας με
το συγκεκριμένο λογισμικό, γεγονός το οποίο κρίθηκε ότι θα
εξοικονομούσε πολύτιμο χρόνο χωρίς συμβιβασμούς στο
παραγόμενο αποτέλεσμα.
Παρά τη θεωρητική δυνατότητα εξαγωγής (export) αρχείων
αναγνώσιμων και διαχειρίσιμων από τα δύο προγράμματα
της σουίτας (Autodesk suite) στην πράξη παρατηρήθηκαν
προβλήματα ασυμβατότητας (ιδίως στο στάδιο μεταφοράς
των αρχείων μορφής .dwg και .3ds από το 3D Studio Max
στο Inventor) τα οποία επιλύθηκαν επιτυχώς. Σημειώνεται
ότι, ανάλογα προβλήματα μπορούν να αποφευχθούν στις
περιπτώσεις μακροχρόνιων και σταθερών συνεργασιών
μεταξύ των εταίρων ενός project με την εξ’ αρχής προσεκτική
ρύθμιση του συνόλου των Η/Υ. Ένας αυστηρός ορισμός της
έκδοσης του προγράμματος με τις ανάλογες ρυθμίσεις για
όλους τους σταθμούς εργασίας, μέσω δοκιμών που μπορούν
να πραγματοποιηθούν ταυτόχρονα με τα πρώτα
Σελίδα 16 από 70

Μεθοδολογία σχεδιασμού αντικειμένων

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ Ε. Ε. Α.Π.Θ.

Case Study 2: Σχεδιασμός Αυτόματης Μονοκέφαλης
Κεντητικής Μηχανής
στάδια της διαδικασίας (έρευνα και προετοιμασία προ
του σχεδιασμού) συστήνεται ανεπιφύλακτα, εφόσον είναι
βέβαιο ότι θα εξοικονομήσει πολύτιμο χρόνο μετέπειτα.
Σε κάθε περίπτωση, ένα συντονισμένο καλιμπράρισμα
των Η/Υ και των περιφερειακών τους (οθόνες, εκτυπωτές)
αποτελεί απαραίτητο βήμα και βασική προϋπόθεση μιας
απρόσκοπτης συνεργατικής διαδικασίας σχεδιασμού, αφού
εγγυάται την απροβλημάτιστη μεταφορά, επεξεργασία,
προβολή και εκτύπωση σχεδίων, φωτορεαλιστικών
απεικονίσεων και πάσης φύσης δεδομένων.
Για τη δημιουργία των φωτορεαλιστικών απεικονίσεων
χρησιμοποιήθηκε το plug-in λογισμικό V-Ray for 3DS
Max ενώ το video animation της τελικής παρουσίασης
σχεδιάστηκε και εκτελέστηκε επίσης στο 3DS Max.
Για την προβολή και εκτύπωση των αρχείων, όπως επέδειξε η
εμπειρία του έργου, η χρήση του λογισμικού Adobe Acrobat
(αρχεία μορφής PDF) κρίθηκε ιδανική επιλογή αφενός λόγω
της δυνατότητας ρύθμισης της κλίμακας εκτύπωσης και
αφετέρου λόγω της εγγυημένης συμβατότητάς του ανάμεσα
σε διαφορετικές εκδόσεις, διαφορετικές λειτουργικές
πλατφόρμες (Windows, Mac OS X) και μηχανές εκτύπωσης,
χάραξης ή κοπής σε ανάλογες εταιρίες και καταστήματα.
Σχετικά με τα περιφερειακά εργαλεία σχεδίασης,
αναφέρεται ότι η έλλειψη ταμπλέτας γραφής δεν επέτρεψε
την δημιουργία αρχικών σκίτσων με ελεύθερο χέρι σε
απευθείας ψηφιακή μορφή με αποτέλεσμα την υιοθέτηση
συμβατικών μεθόδων όπως ο σχεδιασμός σε ημιδιάφανο
χαρτί μαρκαδόρου ή ριζόχαρτο επάνω από επεξεργασμένες
και εκτυπωμένες φωτογραφίες της πλατφόρμας μηχ.μερών
και τη μετέπειτα σάρωση των σχεδίων για περαιτέρω
επεξεργασία ή αρχειοθέτηση.

Η δεύτερη μελέτη περίπτωσης που εξετάζεται ως προς
τη μεθοδολογία και τα εργαλεία σχεδίασης, αφορά στο
σχεδιασμό της αυτόματης μονοκέφαλης κεντητικής
μηχανής (Single-head Automated Embroidery Machine) για
λογαριασμό της εταιρίας Husqvarna η οποία ανατέθηκε
ως ερευνητικό έργο στο εργαστήριο του μαθήματος
Βιομηχανικού Σχεδιασμού του Τμήματος Εικαστικών
και Εφαρμοσμένων Τεχνών Α.Π.Θ. (μέσω σύμβασης της
Επιτροπής Ερευνών ΑΠΘ με κωδικό έργου 88994).
Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη του νέου αυτού προϊόντος
που αναμένεται να κυκλοφορήσει στην παγκόσμια αγορά
το Φθινόπωρο του 2015, έγινε σε στενή συνεργασία με τους
εταίρους Compucon Εφαρμογές Υπολογιστών Α.Β.Ε.Ε. η
οποία ανέλαβε τη μηχανολογική ανάπτυξη και την ανάπτυξη
λογισμικού και τον όμιλο εταιριών SVP® (Singer, Husqvarna,
Pfaff).
Η επιλογή του συγκεκριμένου έργου ως μελέτη περίπτωσης
στην παρούσα μελέτη έγινε με κριτήριο το αντικείμενο
σχεδιασμού, ήτοι ένα βιομηχανικά παραγόμενο προϊόν
υψηλής πολυπλοκότητας, το οποίο αποτελεί μία
ιδανική πλατφόρμα διερεύνησης των εργαλείων και της
μεθοδολογίας σχεδιασμού σε περιπτώσεις όπου απαιτείται
ένας υψηλός βαθμός συνεργασιών για το συγκερασμό
παραγόντων όπως η μηχανολογική και ηλεκτρονική
αρτιότητα με σχεδιαστικούς παράγοντες όπως η εργονομία,
το interface, και οι αισθητικοί κώδικες (styling) που
αναλαμβάνουν να καταστήσουν επιθυμητό ένα προϊόν στην
αγορά.
Σημειώνεται άλλωστε πως είναι η πρώτη φορά που μια
εταιρία παγκόσμιου βεληνεκούς αναθέτει το σχεδιασμό
ενός εμπορικού προϊόντος αυτού του μεγέθους σε Ελληνικό
Πανεπιστήμιο.
Το έργο εκπονήθηκε κατά το διάστημα Σεπτέμβριος 2013 –
Ιούλιος 2014 με επιστημονικώς Υπεύθυνο και επικεφαλής
της ομάδας σχεδιασμού το Γεώργιο Λιαμάδη, Λέκτορα του
Τμήματος Ε.Ε.Τ. και μέλη της ίδιας ομάδας τους Νικόλαο
Φραγκιαδάκη, Βιομηχανικό Σχεδιαστή - τελειόφοιτο του
Τμήματος Ε.Ε.Τ. και Δημ.Αγαθόπουλο, επίσης τελειόφοιτο του
οικείου Τμήματος.
Η χρονική συγκυρία του έργου Σχεδιασμός Αυτόματης
Μονοκέφαλης Κεντητικής Μηχανής (κωδ. εργ. 88994) με το
διάστημα έναρξης του παρόντος έργου (89340) διευκόλυνε
τη συλλογή χρήσιμων στοιχείων και συμπερασμάτων
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από το πρώτο και την εισαγωγή τους ως case study στο
δεύτερο. Για το λόγο αυτό, παράλληλα με τη σχεδιαστική
διαδικασία που οδήγησε επιτυχώς στην ολοκλήρωση των
προβλεπομένων παραδοτέων του έργου 88994, ορίστηκε
μία ομάδα καταγραφής (documentation) και ανάλυσης της
διαδικασίας με βάση το ερευνητικό αντικείμενο του έργου
που παρουσιάζεται εδώ (Ανάπτυξη νέων συνδυαστικών
μεθοδολογικών προτύπων και εργαλείων στο σχεδιασμό
χρηστικών αντικειμένων). Τα στάδια της διαδικασίας
όπως καταγράφηκαν από την ομάδα αυτή περιγράφονται
παρακάτω.
Α. Έρευνα / Ανάλυση. Η περίπτωση ενός προϊόντος το οποίο
–αντίθετα από την περίπτωση του αγωνιστικού μονοθεσίου
που εξετάσαμε αρχικά- σχεδιάζεται και αναπτύσσεται για
την ελεύθερη αγορά, εμπλέκει μία σειρά από επιπρόσθετους
σχεδιαστικούς παράγοντες, σε σχέση με την αισθητική,
το συμβολισμό και την εταιρική ταυτότητα, στοιχεία που
καθιστούν ένα προϊόν ελκυστικό και αναγνωρίσιμο ως προς
το branding από τον καταναλωτή. Για το λόγο αυτό, το στάδιο
της έρευνας προσανατολίζεται σε μεγάλο βαθμό προς την
αναγνώριση των επιθυμητών αισθητικών και λειτουργικών
χαρακτηριστικών που στοιχειοθετούν την ταυτότητα της
κατασκευάστριας εταιρίας. Άλλωστε, σύμφωνα με τις
δομές της καταναλωτικής κοινωνίας, κάθε φορά που ένας
καταναλωτής στρέφεται προς το προϊόν μιας εταιρίας, δεν
αγοράζει τόσο το ίδιο το προϊόν όσο προσχωρεί στις αξίες
που πρεσβεύει η εταιρία αυτή (Λιαμάδης, 2013). Η φάση
έρευνας και ανάλυσης που περιγράφεται εδώ, ακολούθησε
τα παρακάτω στάδια:
• Τεχνολογικές καινοτομίες – προδιαγραφές. Ένας
βασικός παράγοντας που ορίστηκε εξ’ αρχής, αφορούσε
στα υλικά και στις μεθόδους παραγωγής καθώς και τις
δεσμεύσεις που απορρέουν από τις επιλογές αυτές.
Η βασική καινοτομία της εν λόγω μηχανής ήταν ότι
θα παραχθεί από προφίλ διελασμένου αλουμινίου
(extruded aluminum profiles) με την εξαίρεση ορισμένων
λεπτομερειών στο σώμα και το σύνολο της κεφαλής τα
οποία θα αποτελούνταν από πλαστικό ή αλουμίνιο με τη
μέθοδο του injection molding.
• Ανάλυση αγοράς. Καταγραφή των αναγκών και των
κενών της αγοράς, προσδιορισμός του target group
και ανάλυση των χαρακτηριστικών του προφίλ των
καταναλωτών.
• Ανάλυση προϊόντων. Καταγραφή και μελέτη των
μοντέλων του ανταγωνισμού, με δεδομένο ότι ανάλογο
προηγούμενο μοντέλο δεν υπήρχε στην γκάμα της
εταιρίας Husqvarna.
• Εργονομική ανάλυση: Παρατήρηση και καταγραφή
της εμπειρίας χρήσης της μηχανής με μεθόδους
εθνογραφικής έρευνας (βιντεοσκόπηση της

αναπαράστασης χρήσης και χειρισμού), τόσο από
γνώστη της μηχανής όσο και από μέλη της σχεδιαστικής
ομάδας (για την παρατήρηση . Σημειώνεται ότι κατά τη
διαδικασία χρησιμοποιήθηκαν λειτουργικά πρωτότυπα
της υπό εξέλιξη μηχανής όσο και ανταγωνιστικά μοντέλα
άλλων εταιριών. Συζήτηση για την κατανόηση τρόπου
χρήσης και των βασικών εργονομικών προβλημάτων (στη
φάση αυτή προέκυψαν και οι δύο κύριες λειτουργικές /
εργονομικές καινοτομίες της μηχανής).
• Ανάλυση μορφολογίας – αισθητική. Μελέτη της
εταιρικής ταυτότητας της Husqvarna Viking μέσα
από σχετικό έντυπο υλικό της εταιρίας. Ανάλυση της
σχεδιαστικής γλώσσας της εταιρίας και αναζήτηση
τρόπων μεταφοράς / αναδιατύπωσής της σε μια νέα
–πρωτότυπη για τη εταιρία- τυπολογία κεντητικής
μηχανής. Η αρχική ανάλυση έγινε μέσω παρατηρήσεων
πάνω σε φωτογραφίες προϊόντων της εταιρίας,
διευκολύνθηκε όμως καθοριστικά ως προς την
αποτελεσματικότητά της με την προσωρινή διάθεση –
μετά από σχετικό αίτημα- δύο μηχανών στο χώρο του
εργαστηρίου. Η επαφή με το φυσικό αντικείμενο, όπως
ήταν αναμενόμενο, ανέπτυξε μια υψηλού βαθμού
διαισθητική εξοικείωση της σχεδιαστικής ομάδας με τα
προϊόντα και τη σχεδιαστική γλώσσα της εταιρίας.
Το αρχικό στάδιο της έρευνας / ανάλυσης ολοκληρώθηκε
με τη διατύπωση ενός πλήρους και σαφούς briefing, βασική
προϋπόθεση για την απρόσκοπτη και αποτελεσματική ροή
του σχεδιασμού στα επόμενα στάδια. Βασικά στοιχεία του
briefing αυτού ήταν:
-

να απευθύνεται σε μία καταναλωτική ομάδα «σοβαρών
ερασιτεχνών» (pro hobbyist target group)

-

να υπερτερεί σε τεχνικά χαρακτηριστικά έναντι των
ανταγωνιστών της (υποδοχή μεγαλύτερης επιφάνειας
εργασίας (τελάρο) στον παντογράφο, να είναι 12 αντί των
10 νημάτων, με μειωμένο βάρος και αυξημένη ευελιξία
στη μεταφορά κ.ο.κ.)

-

να διαθέτει υψηλή εργονομία για διαισθητικό και
ασφαλή χειρισμό, με φυσική αντιστοίχιση ανάμεσα στα
καρούλια των νημάτων και τους εντατήρες της κεφαλής

-

να είναι κατασκευασμένη από διελασμένο αλουμίνιο για
περιορισμό του βάρους και του κόστους

-

να διαθέτει υψηλή αισθητική που θα προβάλει τη
στιβαρότητα της κατασκευής και θα αναδεικνύει τα υλικά
κατασκευής (εμφανές αλουμίνιο)

-

να ισορροπεί οπτικά ανάμεσα στην οικιακή αισθητική
και την επαγγελματική στιβαρότητα (να παραπέμπει σε
προϊόν παρά σε «μηχάνημα».
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mind mapping | καταγραφή σκέψεων και ιδεών κατά την
πρώιμη φάση ορισμού των προδιαγραφών
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επεξηγηματικά σκίτσα λειτουργιών (explanatory sketches –
storyboards)
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-

να είναι άμεσα αναγνωρίσιμη ως προϊόν της Husqvarna
Viking (HV)

Β. Σχεδιασμός. Η διαδικασία του σχεδιασμού στην
περίπτωση που μελετάται εδώ, ακολούθησε τα πλέον
σύγχρονα πρότυπα της ταυτόχρονης διαμόρφωσης
μορφής και περιεχομένου ενός βιομηχανικού προϊόντος,
συχνά μάλιστα με προτεραιότητα στις επιταγές του design
εφόσον το τελικό προϊόν προορίζεται για την ελεύθερη
αγορά. Αυτή αποτέλεσε και την ειδοποιό διαφορά σε
σχέση με το προηγούμενο case study κατά το οποίο το
design επικεντρώθηκε στην απλή διαδικασία απόδοσης
των αισθητικών χαρακτηριστικών ενός κατά τα άλλα
έτοιμου προϊόντος (αγωνιστικό μονοθέσιο) και όχι στη
συνολική (σφαιρική) διαμόρφωση του προϊόντος. Για την
επίτευξη της ολιστικής θεώρησης που απαιτήθηκε εδώ,
βασική προϋπόθεση αποτέλεσε η συνέργεια μεταξύ του
σχεδιαστικού και μηχανολογικού τμήματος. Στη στενή
και συνεχή συνεργασία για την από κοινού εξέλιξη της
μηχανής συνέβαλε καταλυτικά και η χωρική γειτνίαση
των δύο τμημάτων (Εργαστήριο μαθήματος Βιομηχανικού
Σχεδιασμού Α.Π.Θ. για το σχεδιασμό και Compucon
Εφαρμογές Υπολογιστών Α.Β.Ε.Ε. για τη μηχανολογική
εξέλιξη) στο κτήριο Thomas, στην ευρύτερη περιοχή της
Ζώνης Καινοτομίας στη Θέρμη. Η φάση του σχεδιασμού
που περιγράφεται εδώ, χαρακτηρίστηκε από τα ακόλουθα
στάδια:
• Καταιγισμός ιδεών / brainstorming. Διαδικασία από
κοινού μεταξύ designers και μηχανολόγων με την
ελεύθερη έκφραση πρώτων σκέψεων και ιδεών, χωρίς
περαιτέρω ανάλυση, με σκοπό την ιχνηλάτηση νέων
καινοτόμων προτάσεων. [εικ. 16]
• Εξερεύνηση πρώτων ιδεών. Δημιουργία σκίτσων με
ελεύθερο χέρι –τόσο σε χαρτί όσο και σε ταμπλέτα
γραφής με γραφίδα στο πρόγραμμα Autodesk Sketchbook
Pro- με στόχο τη γενική διαχείριση των όγκων και την
απόδοση της επιθυμητής εταιρικής αισθητικής.
[εικ. 19-22]
• Μακέτες εργασίας από εξηλασμένη πολυστερίνης για
την αντίληψη των μεγεθών και την απόδοση του βασικού
όγκου της μηχανής.
• Επεξηγηματικά σκίτσα λειτουργιών (explanatory
sketches, storyboards) για την καταγραφή και
παρουσίαση των προτεινόμενων λειτουργιών. [εικ. 17-18]
• Πρώτη παρουσίαση αρχικών προτάσεων. Παρουσίαση
των πρώιμων ιδεών σε μορφή σκίτσων (τα σκίτσα σε χαρτί
σκαναρίστηκαν και ψηφιοποιήθηκαν για αρχειοθέτηση,
ενώ το σύνολο των σκίτσων, συμπεριλαμβανομένων
των εξ’ αρχής ψηφιακών εκτυπώθηκαν σε χαρτί) και
ογκομετρικής μακέτας εργασίας από εξηλασμένη
πολυστερίνη, σε ομάδα στελεχών της εταιρίας Husqvarna

•

•

•

•

•

•

Viking στο χώρο του εργαστηρίου. Συζήτηση επί των
προτάσεων, ανατροφοδότηση και οργάνωση του
περαιτέρω χρονοδιαγράμματος. Σημειώνεται ότι κατά τη
συνάντηση αυτή ανακοινώθηκε η πρώτη προτεινόμενη
καινοτομία, η αμφίπλευρη τοποθέτηση της μονάδας
χειρισμού (οθόνη αφής) για αμφιδέξιο χειρισμό (από
δεξιόχειρες και αριστερόχειρες χρήστες). Ιδιαίτερα
σημαντικός αποδείχθηκε και ο ρόλος της ογκομετρικής
μακέτας εργασίας, η μελέτη της οποίας κατέδειξε την
αναγκαιότητα της αναπροσαρμογής των μεγεθών σε
σχέση με το αρχικό πλάνο. [εικ. 23]
Επιλογή και οργάνωση των προτεινόμενων ιδεών
(λειτουργικών και αισθητικών) με σκοπό την περαιτέρω
συνδυαστική τους εξέλιξη σε τρεις κατά το μέγιστο
προτάσεις.
Σκίτσα ανάπτυξης ιδεών για τις τρεις προτάσεις
στα προγράμματα της Autodesk Sketchbook Pro
και Sketchbook Designer (δισδιάστατα σχεδιαστικά
προγράμματα για την παραγωγή σκίτσων, το δεύτερο με
την προσθήκη διανυσματικών εργαλείων)
Παράλληλη ανάπτυξη των τεχνικών λεπτομερειών με
τη διαρκή συνέργεια σχεδιαστικής και μηχανολογικής
ομάδας. Μέσω παρατήρησης και συχνής επικοινωνίας
με μηχανολόγους άρχισαν να διαμορφώνονται τεχνικές
λεπτομέρειες σε σχέση με τη λειτουργία και την
κατασκευή της μηχανής. Στο στάδιο αυτό, διαμορφώθηκε
και προτάθηκε από το εργαστήριο Βιομηχανικού
Σχεδιασμού η δεύτερη βασική καινοτομία, αυτή της
ενσωμάτωσης του φορέα των νημάτων (spool tray) στο
κινούμενο μέρος της κεφαλής, καθιστώντας ευκολότερο
το χειρισμό της μηχανής και διασφαλίζοντας τη
διατήρηση των ρυθμίσεων των νημάτων ανεξάρτητα από
την αλλαγή των θέσεων της κεφαλής.
Ανάπτυξη μακετών εργασίας προς απόδοση των
διάφορων σχεδιαστικών λύσεων σε κλίμακα 1:2 (σε αυτήν
την φάση έγινε μόνο για την βάση της μηχανής και όχι για
την κεφαλή)
Πρώτη επίσημη παρουσίαση των τριών σχεδιαστικών
προτάσεων σε στελέχη της Husqvarna Viking μέσω
τηλεδιάσκεψης με τη χρήση των λογισμικών Skype (για
την προφορική επικοινωνία) και Teamviewer (για την
οπτική παρουσίαση του υλικού). Σημειώνεται ότι οι
τρεις προτάσεις αναπτύχθηκαν και παρουσιάστηκαν
με τη μορφή τρισδιάστατου διανυσματικού σκίτσου
σε δισδιάστατο περιβάλλον (και όχι με τη μορφή
τρισδιάστατου ψηφιακού μοντέλου) στο πρόγραμμα
Sketchbook Designer, χωρίς απόδοση υλικών. Για
οικονομία χρόνου, η ανάπτυξη του τρισδιάστατου
ψηφιακού μοντέλου ακολούθησε μόνο για την επιλεγμένη
πρόταση. [εικ. 24]
Επιλογή προτάσεων. Επιλογή μιας από τις προτάσεις για
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[19] [20]

πρώιμα σκίτσα διερεύνησης της επιθυμητής εταιρικής
αισθητικής: δύο προσεγγίσεις σε καμπυλόγραμμη και γωνιώδη
σχεδιαστική γλώσσα αντίστοιχα (σκίτσα με ελεύθερο χέρι σε
ταμπλέτα γραφής – Wacom Intuos, Autodesk Sketchbook Pro)

[21]

πρώιμα σκίτσα για τη γενική διαχείριση των όγκων (σκίτσα με
ελεύθερο χέρι σε ταμπλέτα γραφής - Wacom Intuos, Autodesk
Sketchbook Pro)
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[22]

πρώιμη διερεύνηση κατασκευαστικής λεπτομέρειας της
βάσης (σκίτσο με ελεύθερο χέρι σε χαρτί – rendering με
μαρκαδόρους)
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[23]

πρώτη παρουσίαση για την αξιολόγηση των αρχικών
προτάσεων. Στο βάθος διακρίνεται η ογκομετρική μακέτα
εργασίας από εξηλασμένη πολυστερίνη

[24]

πρώτη επίσημη παρουσίαση τριών εναλλακτικών
προτάσεων (2D διανυσματικά σκίτσα σε Autodesk
Designer)
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Σελίδα 26 από 70

Μεθοδολογία σχεδιασμού αντικειμένων

[25]

[27]

αρχική πρόταση
φυσικής αντιστοίχισης
ανάμεσα στη διάταξη
των νημάτων και των εντατήρων

διαχωρισμός
των επιμέρους τμημάτων
της βάσης
(κατασκευαστικές προτάσεις)

[26]

[28]

οργάνωση των λειτουργιών
βάσει προτεραιοτήτων

σχεδιασμός αρμών
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περαιτέρω ανάπτυξη με τη δυνατότητα συνδυαστικής
χρήσης επιμέρους στοιχείων και ιδεών από τις υπόλοιπες
δύο. Αναλυτική ανατροφοδότηση και οργάνωση του
χρονοδιαγράμματος για τα επόμενα στάδια.
Γ. Ανάπτυξη του προϊόντος. Σημειώνεται ότι μία σαφής
διάκριση των ορίων ανάμεσα στη φάση του σχεδιασμού
και εκείνη της ανάπτυξης ενός προϊόντος δεν είναι πάντοτε
εφικτή. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η οποία σε μεγάλο
βαθμό χαρακτηρίζεται από την παράλληλη συνέργεια
σχεδιασμού και μηχανολογίας, θεωρούμε ότι η φάση
αυτή ξεκινά από την επιλογή μιας εκ των προτάσεων για
περαιτέρω ανάπτυξη. Ακολουθούν έτσι τα επόμενα στάδια:
• Ανάπτυξη της επιλεγμένης πρότασης. Ανάπτυξη της
πρότασης βάσει των στοιχείων της ανατροφοδότησης.
Εκλέπτυνση της επιλεγμένης σχεδιαστικής γλώσσας για
την καλύτερη απόδοση της εταιρικής ταυτότητας του
προϊόντος. Συνεχής ανατροφοδότηση με το επιτελείο
της Husqvarna σχετικά. Σχεδιασμός με απόδοση
λεπτομερειών στο Sketchbook Designer επάνω από
το μηχανολογικό σχέδιο. Συνεχής επικοινωνία με το
μηχανολογικό τμήμα για πιθανές απορίες σε τεχνικά
θέματα που μπορούν να επηρεάσουν τη μορφολογία
• Τελική επιλογή και οριστικοποίηση (design freeze) της
πρότασης. Διατύπωση της τελικής σχεδιαστικής πρότασης
σε προοπτικό σκίτσο (δισδιάστατη σχεδίαση) με απόδοση
υλικών, χρώματος, υφών και γραφικών στο πρόγραμμα
Sketchbook Designer. Επιλογή και οριστικοποίηση των
βασικών στοιχείων του σχεδιασμού (design freeze) όπως:
-

μετακινούμενος παράλληλα με την κεφαλή φορέας των
νημάτων (sliding spool tray)

-

διάταξη των νημάτων (κουβαρίστρες) στο φορέα με
στόχο τη φυσική αντιστοίχισή τους (natural mapping) με
τους εντατήρες και τη διαδρομή τους μέχρι τις βελόνες
της κεφαλής [εικ. 25]

-

οργάνωση των λειτουργιών βάσει προτεραιοτήτων
[βασικές λειτουργίες πρώτης προτεραιότητας (start, stop,
emergency button) επί της κεφαλής [εικ. 26]

-

λειτουργίες ρυθμίσεων μέσω οθόνης αφής με
δυνατότητα αμφίπλευρης τοποθέτησης για αμφιδέξιο
χειρισμό]

-

διαχωρισμός των επιμέρους τμημάτων και σχεδιασμός
αρμών – αρμολόγησης [εικ. 27-28]

• Τρισδιάστατος σχεδιασμός. Λεπτομερής σχεδιασμός του
τρισδιάστατου ψηφιακού μοντέλου (3d modeling) επάνω
στο αντίστοιχο μηχανολογικό μοντέλο. Λεπτομερής
μοντελοποίηση των τμημάτων της βάσης (εξωτερική
διαμόρφωση των προφίλ αλουμινίου από την ομάδα
σχεδιασμού και εσωτερική διαμόρφωση από το τμήμα

μηχανολογίας). Λεπτομερής μοντελοποίηση των
επιφανειών της κεφαλής και των επιμέρους τμημάτων
της [εντατήρες νημάτων, κομβίο εκκίνησης και παύσης
(start - stop), πρόσβαση στο εσωτερικό της κεφαλής
κ.ο.κ.]. Η ανάπτυξη του ψηφιακού μοντέλου της βάσης
έγινε στο πρόγραμμα Rhino (Rhinoceros 3D) επάνω στο
μηχανολογικό μοντέλο που αρχικά δημιουργήθηκε στο
Autodesk Inventor και με την κατάλληλη μετατροπή
των αρχείων μεταφέρθηκε στο Rhino. Για την ψηφιακή
μοντελοποίηση της κεφαλής πέρα από το Rhino
χρησιμοποιήθηκε και πρόγραμμα 3D Studio Max στο
οποίο σχεδιάστηκαν επιμέρους λεπτομέρειες των
προεντατήρων της μηχανής.[εικ. 29-31]
• Φωτορεαλιστικές απεικονίσεις και video animation.
Η τελική παρουσίαση (όπως και τα παραδοτέα) του
σχεδιασμού της μηχανής έγινε με φωτορεαλιστικές
απεικονίσεις (presentation renderings) που αναπτύχθηκαν
στο plug-in V Ray for 3DS Max, προκειμένου να
αποδοθούν οι κρίσιμες λεπτομέρειες των προτεινόμενων
χρωμάτων και της υφής των φινιρισμένων επιφανειών.
[εικ. 32]
Ακόμη, για την πληρέστερη κατανόηση της σχεδιαστικής
πρότασης στις τρεις διαστάσεις της, δημιουργήθηκε ένα
video animation με τα αντίστοιχα εργαλεία του 3D Studio
Max και τη συνδρομή του Microsoft Movie Maker για την
επεξεργασία των πλάνων και το τελικό μοντάζ.
• Τελική παρουσίαση –οριστικοποίηση του
σχεδιασμού (design freeze). Η τελική παρουσίαση των
φωτορεαλιστικών απεικονίσεων που αναφέρονται
παραπάνω αποτέλεσε και το σημείο κλειδί του
project εφόσον η διοίκηση της εταιρίας (Husqvarna
Headquarters) ενέκρινε την πρόταση, οριστικοποίησε
τη μορφή (design freeze) και άνοιξε το δρόμο για
την πρωτοτυποποίηση του προϊόντος και τη γραμμή
παραγωγής.
Δ. Πρωτοτυποποίηση του προϊόντος. Την τελική έγκριση
της πρότασης ακολούθησε η φάση πρωτοτυποποίησης της
κεντητικής μηχανής, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη και μέχρι
σήμερα διαμορφώνεται ως εξής:
• Αντίστροφη μηχανική (reverse engineering). Η συνέργεια
designers και μηχανολόγων σε όλη τη διάρκεια του έργου,
επέτρεψε την εφαρμογή της μεθόδου της αντίστροφης
μηχανικής κατ΄επανάληψη και όποτε αυτό απαιτήθηκε
για λόγους επαλήθευσης της συμβατότητας μεταξύ
οπτικών, λειτουργικών και τεχνικών/κατασκευαστικών
στοιχείων, αποδομώντας τα αυστηρά όρια μεταξύ
των σταδίων που θεωρητικά διέπουν τη σχεδιαστική
διαδικασία. Έτσι, πολλά από τα ευρήματα των δοκιμών
επάνω στα λειτουργικά πρωτότυπα περνούν πίσω στο
σχεδιασμό με τη μορφή επιμέρους αλλαγών, ρυθμίσεων
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[29]

τρισδιάστατο μηχανολογικό σχέδιο της κεφαλής
(Autodesk Inventor)

[30]

μοντελοποίηση επιφάνειας της κεφαλής στο ύψος των
εντατήρων (Autodesk 3d Studio Max, Rhino)

[31]

φωτορεαλιστική απεικόνιση της κεφαλής στο ύψος των
εντατήρων (Autodesk 3d Studio Max, V-Ray)

[32]

φωτορεαλιστικές απεικονίσεις της κεντητικής μηχανής (τελική
παρουσίαση | 3d Studio Max, V-Ray)
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[33]

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΠΡΩΤΗ: αμφίπλευρη τοποθέτηση της μονάδας
χειρισμού (tablet) για αμφιδέξιο χειρισμό
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και τροποποιήσεων, χωρίς βασικές αλλαγές στη βασική
αρχιτεκτονική και μορφολογία του προϊόντος.
• Πρωτοτυποποίηση του προϊόντος (Functional model).
Κατασκευή λειτουργικού πρωτοτύπου (σκελετός,
μηχανικά – λειτουργικά μέρη) με βάση τα προφίλ
αλουμινίου της βάσης κατασκευασμένα από τοπικό
προμηθευτή εξαρτημάτων με την προβλεπόμενη τελική
μέθοδο της διέλασης αλουμινίου (extruded aluminum).
Πρωτοτυποποίηση του κελύφους της κεφαλής (rapid
prototyping) με τη μέθοδο της τρισδιάστατης εκτύπωσης
εφόσον η τελική μέθοδος παραγωγής (injection molding)
δεν προσφέρεται για δοκιμές λόγω του απαγορευτικού
κόστους της κατασκευής δοκιμαστικού καλουπιού.
• Λειτουργικές δοκιμές (testing) της μηχανής,
ρυθμίσεις, μικροτροποποιήσεις. Κατασκευή δεύτερου
βελτιωμένου λειτουργικού πρωτοτύπου με βάση
τα πρωτοτυποποιημένα εξαρτήματα από τον τελικό
προμηθευτή
Δεδομένου ότι η φάση αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη, τα
στάδια που περιγράφονται εδώ φτάνουν μέχρι το στάδιο
των λειτουργικών δοκιμών του δεύτερου πρωτοτύπου.
Η επιτυχής ολοκλήρωση της φάσης αυτής αναμένεται να
οδηγήσει στην τελική φάση της βιομηχανικής παραγωγής
η οποία προγραμματίζεται για την άνοιξη του 2015 και τη
διάθεση του προϊόντος στην αγορά περί τα τέλη του ιδίου
έτους.
Αξιολόγηση μεθοδολογίας
Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε εδώ, υπαγορεύτηκε από
τις ιδιαιτερότητες του προϊόντος προς ανάπτυξη καθώς και
το απαιτούμενο αυστηρό χρονοδιάγραμμα. Τα στάδια του
σχεδιασμού και ανάπτυξης όπως αναλύθηκαν παραπάνω,
θα μπορούσαν κατά κανόνα να διέπουν την ανάπτυξη μη
προϋπαρχόντων και συνεπώς νέων, καινοτόμων προϊόντων
που εμπίπτουν στην κατηγορία των ηλεκτρικών συσκευών, με
την –εν προκειμένω- ιδιαιτερότητα του ημιεπαγγελματικού
χαρακτήρα μιας οικιακής μεν, βαρέως τύπου δε, κεντητικής
μηχανής.
Το πλαίσιο συνεργασίας με τον πολυεθνικό όμιλο εταιριών
SVP (Singer, Husqvarna, Pfaff) και την εταιρία Compucon
Εφαρμογές Υπολογιστών, ελληνική εταιρία που εδώ και
χρόνια δραστηριοποιείται στο εξωτερικό, διασφάλισαν ένα
υψηλό επίπεδο εργασίας, σύμφωνο με τους διεθνείς κανόνες
δεοντολογίας και πρακτικής που διέπουν το σχεδιασμό
και την ανάπτυξη προϊόντων. Η ακολουθούμενη πρακτική,
διαμορφώθηκε από κοινού μεταξύ των τριών εταίρων
με απόλυτο σεβασμό στην ανάπτυξη των ερευνητικών,
σχεδιαστικών και μεθοδολογικών προτάσεων από το
εργαστήριο Βιομηχανικού Σχεδιασμού του Τμήματος

Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Α.Π.Θ., με
στόχο τόσο τις ανάγκες της βιομηχανίας και αγοράς όσο και
την ακαδημαϊκή αριστεία που διέπει ένα αναγνωρισμένο
Ανώτατο Εκπαιδευτικό και Ερευνητικό Ίδρυμα του κύρους
του Α.Π.Θ.
Ανάμεσα στα κυριότερα θετικά συμπεράσματα από την
αξιολόγηση της διαδικασίας, προκύπτει η ανάδειξη της
αναγκαιότητας μιας στενής συνεργασίας/συνέργειας μεταξύ
designers και μηχανολόγων στο πλαίσιο της σύγχρονης
βιομηχανικής πρακτικής στην ανάπτυξη προϊόντων. Η
συνέργεια αυτή, στην προκείμενη περίπτωση οδήγησε σε
βασικές καινοτομίες και επέτρεψε την ανάπτυξη τμημάτων
που να ικανοποιούν από κοινού τα τεχνικά και αισθητικά
κριτήρια, ελαχιστοποιώντας την ανάγκη ανάπτυξης
επιπρόσθετων καλυμμάτων και εξοικονομώντας έτσι
πολύτιμο βάρος και κόστος. Αυτή είναι και η ειδοποιός
διαφορά ανάμεσα στο Παλιό και Νέο Design. Έτσι, από
τη μια έχουμε την παρωχημένη αντίληψη του design
(δυστυχώς, ακόμη και σήμερα κυρίαρχη στον ελλαδικό χώρο)
με τον τεχνητό διαχωρισμό ανάμεσα στο δημιουργικό και
μηχανολογικό σχεδιασμό, με τον πρώτο να αναλαμβάνει
την αισθητική ένδυση ενός κατά τ’ άλλα έτοιμου προϊόντος
όπως αυτό προέρχεται από το μηχανολογικό τμήμα. Ενώ από
την άλλη έχουμε μια, εδώ και καιρό νέα στις ανεπτυγμένες
χώρες, κυρίαρχη ιδεολογία και πρακτική της από κοινού
εξέλιξης ενός προϊόντος, με ανοιχτούς και πολύπλευρους
ορισμούς της καινοτομίας που δύναται να είναι εξίσου
ανθρωποκεντρική (human-centered) όσο και τεχνολογική
(technology-driven).
Η καινοτόμος πρόταση της εταιρίας Compucon για την
κατασκευή μιας αυτόματης κεντητικής μηχανής με βάση από
προφίλ διελασμένου αλουμινίου υποστηρίχθηκε καταλυτικά
από το εργαστήριο Βιομηχανικού Σχεδιασμού του ΑΠΘ, το
οποίο διαμόρφωσε μια υψηλής αισθητικής πρόταση μορφής
η οποία απέδειξε στην SVP τη βιωσιμότητα του concept
συμβάλλοντας τα μέγιστα στην αποδοχή του εγχειρήματος
από τη διοίκηση της εταιρίας. Με τον τρόπο αυτό
αποδείχθηκε ότι κάθε τεχνική καινοτομία έχει την ανάγκη
της αισθητικής τεκμηρίωσής της με όρους βιωσιμότητας της
αγοράς.
Περαιτέρω, το εργαστήριο Βιομηχανικού Σχεδιασμού
διαμόρφωσε και πρότεινε δύο επιπλέον καινοτομίες:
-

την αμφίπλευρη τοποθέτηση της μονάδας χειρισμού
(tablet) για αμφιδέξιο χειρισμό (σημειώνεται εδώ η
έρευνα του εργαστηρίου που επέδειξε ένα υψηλό
ποσοστό αριστερόχειρων χρηστών ανάμεσα στο target
group της μηχανής – υψηλότερο από το μέσο όρο του
πληθυσμού, καθιστώντας ανταποδοτικό, αποσβέσιμο
και συνεπώς εμπορικά βιώσιμο το κόστος υιοθέτησης της
ιδέας. [εικ. 33]
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-

την ενσωμάτωση του φορέα των νημάτων (spool tray)
στη μονάδα της συρόμενης κεφαλής διασφαλίζοντας
τη διατήρηση των ρυθμίσεων τάσης των νημάτων
ανεξάρτητα από τις αλλαγές στη θέση της κεφαλής
(σημειώνεται ότι υιοθετείται ένας μηχανισμός κίνησης για
δώδεκα (12) συνολικά βελόνες (και χρώματα νημάτων)
που σύρονται και «κουμπώνουν» αυτόματα μπροστά από
το μηχανισμό αυτό. [εικ. 34]

Ως αποτέλεσμα της συνέργειας και οι δύο καινοτομίες
δοκιμάστηκαν άμεσα και ενσωματώθηκαν από νωρίς στο
μηχανολογικό briefing.
Ανεξάρτητα από την ανάπτυξη του κορμού της μηχανής, ο
σχεδιασμός της κεφαλής ακολούθησε ένα πιο παραδοσιακό
μοντέλο διαχωρισμού των εργασιών στη βάση της ανάπτυξης
ενός κελύφους επάνω στο μοντέλο των προσχεδιασμένων
μηχανικών μερών. Η προσέγγιση αυτή υπαγορεύτηκε
από την ανάγκη διαμόρφωσης ενός σχήματος διπλής
καμπυλότητας, με την ελευθερία που αυτό συνεπάγεται
στο επίπεδο της παραγόμενης αισθητικής. Διευκρινίζεται
εδώ ότι οι μορφές μονής καμπυλότητας που ανακύπτουν
από τεχνικούς και οικονομικούς περιορισμούς (λ.χ.
μέθοδος διέλασης ή στραντζαρίσματος) συνδέονται στη
συνείδηση του καταναλωτικού κοινού με έννοιες κακής
ποιότητας ή παρωχημένης τεχνολογίας και δε χαίρουν
ιδιαίτερης αποδοχής. Αντιθέτως η εισαγωγή στοιχείων
διπλής καμπυλότητας διασφαλίζει τη δημιουργία
αρμονικότερων συνολικά μορφών μέσα στις οποίες,
ακόμη και τυχόν υπόλοιπα στοιχεία μονής καμπυλότητας
δείχνουν να προέκυψαν από αισθητική επιλογή και όχι από
κατασκευαστική ανεπάρκεια ή αναγκαιότητα.
Το προσχεδιασμένο χρονοδιάγραμμα για τις εργασίες
του εργαστηρίου (το οποίο σημειωτέον άλλαξε δύο
φορές προς το ταχύτερο) τηρήθηκε απόλυτα μέχρι την
ολοκλήρωση του σχεδιασμού (design freeze) και την έναρξη
της πρωτοτυποποίησης, γεγονός το οποίο σε συνδυασμό
με την έλλειψη άλλων μελών ΔΕΠ με συναφές αντικείμενο
ή λοιπού επικουρικού προσωπικού επέφερε ένα μεγάλο
βαθμό δυσκολίας δεδομένης της τήρησης των υψηλών
παρεχόμενων υπηρεσιών που απαιτούν τόσο οι ανάγκες της
αγοράς όσο και η ακαδημαϊκή αριστεία. Σε κάθε περίπτωση,
το προηγούμενο αυτής της συνεργασίας συνέδραμε
εποικοδομητικά για όλους τους εταίρους, συμβάλλοντας
μεταξύ άλλων, τόσο στη βαθύτερη κατανόηση των τεχνικών
περιορισμών και της αναλυτικής μηχανολογικής σκέψης από
τους βιομηχανικούς σχεδιαστές όσο και στη συνειδητοποίηση
της φύσης, της μεθοδολογίας και των μηχανισμών της
δημιουργικής σκέψης από τους μηχανολόγους, θέτοντας τις
βάσεις για μια ακόμη ορθότερη κατανομή του χρόνου για
κάθε μία από τις εργασίες ανάπτυξης ενός προϊόντος.

Αξιολόγηση εργαλείων
Φυσικά εργαλεία
Σημαντική όπως ειπώθηκε υπήρξε η συνδρομή των
μοντέλων (μακετών) εργασίας τόσο προς την κατεύθυνση
της αντίληψης του μεγέθους και των αναλογιών (μοντέλο
εργασίας σε φυσική κλίμακα) όσο και ως προς τη μελέτη
των λεπτομερειών της μορφής (μακέτες εργασίας υπό
κλίμακα 1:2). Το στάδιο της κατασκευής ενός τελικού
φυσικού μοντέλου παρουσίασης, παρότι ιδιαιτέρως
χρήσιμο για την απτική αντίληψη και αποτίμηση της μορφής
παρακάμφθηκε μετά από κοινή απόφαση για λόγους
οικονομίας χρόνου. Άλλωστε, εξαιτίας των αλλεπάλληλων
μικρών αλλαγών στα τεχνικά σημεία (ακόμη και στο στάδιο
της πρωτοτυποποίησης μέσω της αντίστροφης μηχανικής)
οποιαδήποτε αποτύπωση της τρισδιάστατης μορφής θα είχε
το χαρακτήρα του εφήμερου μη συμβάλλοντας σε τίποτε
περισσότερο από αυτό που ήδη προσέφεραν τα μοντέλα
εργασίας.
Καταλυτικός υπήρξε τόσο ο ρόλος της προκαταρκτικής
έρευνας και των δοκιμών χρήσης όσο και αργότερα των
επεξηγηματικών σκίτσων χρήσης (explanatory sketches,
storyboards) στην ανάπτυξη, παρουσίαση και αποδοχή των
καινοτομιών εργονομικού και λειτουργικού χαρακτήρα που
αναφέρθηκαν εκτενώς παραπάνω.
Ψηφιακά εργαλεία
Για τη δημιουργία των σκίτσων εξερεύνησης των αρχικών
ιδεών (concept sketches), των σκίτσων ανάπτυξης, των
επεξηγηματικών σκίτσων και των διανυσματικών σκίτσων
παρουσίασης έγινε ευρεία χρήση δύο ταμπλετών γραφής
(graphic tablets) τύπου Intuos® Medium της εταιρίας
Wacom. Παρότι προηγούμενες μελέτες επέδειξαν μια
ελαφρά (χρονική κυρίως) υστέρηση ως προς την πλήρη
ανάπτυξη των σχεδιαστικών δεξιοτήτων επί της ταμπλέτας
έναντι του παραδοσιακού σχεδιασμού σε χαρτί (Mark Evans,
2011), η εξοικείωση της ομάδας με τη χρήση του εργαλείου
διασφάλισε μία σειρά από θετικά αποτελέσματα όπως:
-

την απευθείας παραγωγή σκίτσων υψηλής ανάλυσης σε
ψηφιακό περιβάλλον

-

την άμεση αντιπαραβολή των σκίτσων με εικόνες, σχέδια
και διαγράμματα των μηχανικών μερών

-

τη δυνατότητα άμεσης επεξεργασίας των σκίτσων σε
περιβάλλοντα εργασίας όπως αυτό του Adobe Photoshop
για την ανάδειξη, τροποποίηση και αντιπαραβολή τους

-

και τέλος την εύκολη αρχειοθέτηση και ανάκληση του υλικού
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Case study 3: Design Ark Workshop
Τα προγράμματα που χρησιμοποιήθηκαν προήλθαν στην
πλειονότητά τους από τη σουίτα της Autodesk με εξαίρεση
το Rhinoceros 3D που χρησιμοποιήθηκε για το σχεδιασμό
της κεφαλής (για λόγους εξοικείωσης του σχεδιαστή). Στην
περίπτωση αυτή η επιφάνεια που προέκυψε μεταφέρθηκε
στο Autodesk Inventor όπου προστέθηκε το πάχος του υλικού
διευκολύνοντας τυχόν ενδιάμεσες τροποποιήσεις (οι οποίες
πράγματι προέκυψαν) καθώς και δοκιμές αντοχής με τη
μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων.
Τα λογισμικά Sketchbook Pro και Sketchbook Designer
συνδυάστηκαν υποδειγματικά με τη χρήση των Wacom
Intuos 5 (ταμπλέτες γραφής), εφόσον είναι εξ’ αρχής
σχεδιασμένα για αυτό τον τρόπο χρήσης.
Η ανάπτυξη κοινών τμημάτων που επιτελούν διττό,
λειτουργικό και αισθητικό, ρόλο συνετέλεσε στην οικονομία
της κατασκευής, παρότι δημιούργησε χρονοτριβές κυρίως
λόγω προβλημάτων συμβατότητας ανάμεσα στα δύο
λογισμικά που χρησιμοποιήθηκαν: Rhino και Inventor. Έτσι,
υπήρξαν περιπτώσεις τμημάτων των προφίλ της βάσης
που χρειάστηκε να ανασχεδιαστούν στο Inventor μετά από
αδυναμία επιτυχούς εισαγωγής των αρχείων του ψηφιακού
μοντέλου από το Rhino. Μία προκαταρκτική περίοδος
δοκιμών και ρυθμίσεων εξ’ αρχής θα είχε αντιπαρέλθει
το πρόβλημα (διαπίστωση που επιβεβαιώθηκε και στο
προηγούμενο case study).

Η συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης αναφέρεται στη
διενέργεια ενός εντατικού κυλιόμενου εργαστηρίου
(workshop) βιομηχανικού σχεδιασμού που οργανώθηκε από
το εργαστήριο του μαθήματος Βιομηχανικού Σχεδιασμού του
Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Α.Π.Θ.
με στόχο την παραγωγή ιδεών και προτάσεων εναλλακτικής
χρήσης των θέσεων στάθμευσης στον αστικό ιστό. Το «Design
Ark Workshop | park your ideas on design» διενεργήθηκε
με τη συμμετοχή φοιτητών από το Τμήμα Εικαστικών &
Εφαρμοσμένων Τεχνών και το Τμήμα Αρχιτεκτόνων σε μικτές
ομάδες εργασίας. Η επιλογή του στην παρούσα έρευνα
γίνεται για δύο λόγους:
-

αποτελεί ένα ιδανικό παράδειγμα για την ανάπτυξη της
μεθοδολογίας σχεδιαστικής σκέψης (design thinking) με
στόχο την παραγωγή καινοτόμων ιδεών και

-

εξετάζει τα εργαλεία και τις δεξιότητες φοιτητών από
δύο γνωστικές περιοχές (Αρχιτεκτονική και Εικαστικές &
Εφαρμοσμένες Τέχνες) και τις δυνατότητες συνέργειας
μεταξύ τους

Σε αντιδιαστολή συνεπώς με τα δύο προηγούμενα
παραδείγματα που εστιάζουν σε ένα απολύτως συγκεκριμένο
και σε ένα ημι-ανοικτό ερώτημα (το σχεδιασμό ενός
κελύφους για τη Formula Art και το σχεδιασμό μιας νέας
κεντητικής μηχανής αντίστοιχα) αναλύοντας τα στάδια τόσο
του σχεδιασμού όσο και της ανάπτυξης του προϊόντος, το
παρόν case study ξεκινά από ένα ανοικτό ερώτημα (τι θα
μπορούσε να γίνει εναλλακτικά σε μια θέση στάθμευσης;)
και ακολουθεί μια διαδικασία παραγωγής καινοτόμων ιδεών
μέχρι το στάδιο της διατύπωσης των προτάσεων.
Ενώ λοιπόν στις δύο πρώτες περιπτώσεις το τελικό προϊόν
είναι -λίγο έως πολύ- από την αρχή γνωστό (ως προς την
τυπολογία αν όχι ως προς τη μορφή), στην περίπτωση του
“Design Ark” το «προϊόν» είναι ακόμη άγνωστο κατά τη
στιγμή της διατύπωσης του ερωτήματος. Η παραγόμενη
ιδέα μπορεί να οδηγήσει στο σχεδιασμό ενός υλικού
αντικειμένου (κυριολεκτικά προϊόν), στη δημιουργία ενός
συστήματος ή ακόμη και στην παροχή μιας υπηρεσίας.
Γεγονός που μας φέρνει πιο κοντά στο σύγχρονο ορισμό του
design: τη δημιουργία προϊόντων, συστημάτων ή υπηρεσιών
που εξυπηρετούν τις ανάγκες μας και νοηματοδοτούν
τις ζωές μας. (Wasserman, 2005 – Hvid, 2005). Πράγματι,
οι σύγχρονες αντιλήψεις για το design έχουν από καιρό
απομακρυνθεί από την έννοια της βιομηχανικής αισθητικής
για να συμπεριλάβουν την εξεύρεση λύσεων μέσα από τη
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καταιγισμός ιδεών ανά ομάδα
με τη μέθοδο της γρήγορης
καταγραφής (brainstorming)

εξερεύνηση πρώτων ιδεών.
Μακέτες εργασίας
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συγκρότηση διατμηματικών
ομάδων

1η άτυπη δημόσια
παρουσίαση των προτάσεων.
ανατροφοδότηση από τους
διδάσκοντες
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δημιουργία όχι μόνο αντικειμένων αλλά και υπηρεσιών,
συστημάτων και διαδικασιών που απαντούν στις παγκόσμιες
προκλήσεις των καιρών (Λιαμάδης, 2013). Τα στάδια της
διαδικασίας που ακολουθήθηκαν εδώ ήταν τα εξής:
•

•

•

•

•

παρατήρηση | διατύπωση του προβλήματος. Το 50%
της ελεύθερης επιφάνειας των πόλεων καλύπτεται από
αυτοκίνητα. Στο κυκλοφοριακό δίκτυο της σύγχρονης
πόλης, πεζοί και αυτοκινητιστές συνωστίζονται
ακολουθώντας δύο ανισοταχείς ροές κίνησης πάνω
στον ίδιο άξονα. Η γραμμική ζώνη στάθμευσης των
αυτοκινήτων σηματοδοτεί ένα φυσικό όριο μεταξύ
ανθρώπων και οχημάτων. Αυτός ο μεταβατικός τόπος
αναφέρεται σχεδόν πάντοτε στο δρόμο και ποτέ στον
πεζό. Αποτελεί μια ζώνη «παύσης» των αυτοκινήτων,
όχι όμως και ανά-παυσης των πεζών. Η δυστοπική αυτή
συνθήκη αποτελεί και το ερέθισμα για τη διατύπωση του
ερωτήματος.
Διατύπωση ερωτήματος. Θα μπορούσε ο χώρος
στάθμευσης ενός αυτοκινήτου (2x5 μέτρα) να αποδοθεί
πίσω στους πολίτες, με τη μορφή μιας χρηστικής
κατασκευής, ως φυσική προέκταση του αστικού χώρου
κίνησης των πεζών; Ποιες εναλλακτικές χρήσεις θα
μπορούσε να φιλοξενεί ο χώρος αυτός; Θεμελιώδους
σημασίας στο στάδιο αυτό είναι πάντα η διατύπωση
ενός ευρύτερου ερωτήματος. Με τον ίδιο τρόπο που εδώ
αφήνεται ανοιχτό κάθε ενδεχόμενο εναλλακτικής χρήσης,
σε ένα άλλο project, λ.χ. το σχεδιασμό ενός ρολογιού, το
ερώτημα δεν πρέπει να αφορά ένα «νέο ρολόι», αλλά την
ίδια την «έννοια του χρόνου».
Εισαγωγή στη μεθοδολογία και τα εργαλεία του
σύγχρονου design. Προβολή της ταινίας ντοκιμαντέρ
“Objectified”. Συζήτηση των κυριότερων ζητημάτων
που θίγονται σε σχέση με τις σύγχρονες αντιλήψεις
της καινοτομίας και του σχεδιασμού. Εισαγωγή στη
μεθοδολογία του καταιγισμού ιδεών με τη χρήση
αυτοκόλλητων post-it για την αφαιρετική απόδοση των
αυθόρμητων σκέψεων επάνω στην έννοια του design.
Συμμετοχή όλων των φοιτητών με σκοπό την ελεύθερη
καταγραφή των πρωτογενών τους σκέψεων, χωρίς
περαιτέρω επεξεργασία ή ανάλυση.
Συγκρότηση διατμηματικών ομάδων. Συγκρότηση έξι
συνολικά ομάδων εργασίας 4-5 ατόμων με μικτή σύνθεση
(2 φοιτητές του Τμήματος Εικαστικών + 2 του Τμήματος
Αρχιτεκτόνων). [εικ. 36]
Καταιγισμός ιδεών (brainstorming). Καταιγισμός ιδεών
ανά ομάδα με τη μέθοδο της γρήγορης καταγραφής (με
τη μορφή μιας λέξης, ενός σκίτσου ή ενός σύντομου
σημειώματος σε post-it) επάνω στο κυρίως θέμα
του workshop. [εικ. 35] Συμμετοχή όλων των μελών
της ομάδας, με τη συμβουλευτική παρουσία των
καθηγητών. Η επίβλεψη της διαδικασίας είχε ως σκοπό

•

•

•

•

•

•

τη συγκράτηση της διαδικασίας στις πρωτογενείς σκέψεις
(έννοιες, ιδέες) και όχι στην περαιτέρω ανάλυση και
επεξεργασία τους που ακολουθεί σε μεταγενέστερα
στάδια. Σημειώνεται ότι μόνο έτσι μπορεί να
διασφαλιστεί η αποκλειστική χρήση της δημιουργικής
σκέψης, ενός εργαλείου ικανού για την παραγωγή
καινοτόμων ιδεών (thinking out of the box). Αντιθέτως,
η υιοθέτηση της αναλυτικής προσέγγισης που εισβάλλει
στη διαδικασία με την επεξεργασία των πρώτων
σκέψεων, αποτελεί ένα εργαλείο το οποίο, όσο χρήσιμο
και αν κρίνεται σε μεταγενέστερα στάδια, εδώ εμποδίζει
την ελεύθερη σύλληψη των ιδεών.
Επεξεργασία και σύνθεση ιδεών. Επεξεργασία των ιδεών
που προέκυψαν κατά τη διαδικασία του καταιγισμού
ιδεών και διερεύνηση δυνατοτήτων σύνθεσης κάποιων
από αυτές σε κοινά concepts.
Εξερεύνηση πρώτων ιδεών. Δημιουργία σκαριφημάτων
και σκίτσων με ελεύθερο χέρι –σε χαρτί και σε ταμπλέτα
γραφής - με στόχο την οπτική διατύπωση των αρχικών
εναλλακτικών concepts. Μακέτες εργασίας. [εικ. 37]
Επιλογή προτάσεων. 1η άτυπη δημόσια παρουσίαση των
προτάσεων (μεταξύ του συνόλου των συμμετεχόντων με
στόχο την ευρύτερη διάδραση).
Επιλογή των προτάσεων (μία ανά ομάδα εργασίας) και
ανατροφοδότηση από τους διδάσκοντες με στόχο την
περαιτέρω ανάπτυξη της ιδέας. [εικ. 38]
Σχεδιασμός | Ανάπτυξη των προτάσεων. Ανάπτυξη
των σχεδιαστικών προτάσεων. Λεπτομερέστερα,
επεξηγηματικά σκίτσα (storyboards) με ελεύθερο χέρι.
Πρώιμη ψηφιακή σχεδιαστική διατύπωση της πρότασης
(πρώτα σχέδια σε Η/Υ)
Επιλογή τελικών προτάσεων | οριστικοποίηση
χαρακτηριστικών. 2η άτυπη δημόσια παρουσίαση
(παρουσία όλων των συμμετεχόντων) των
μορφοποιημένων προτάσεων. Σχολιασμός και
ανατροφοδότηση επί των σχεδίων από τους διδάσκοντες
με στόχο τη βελτίωση και οριστικοποίηση των γενικών
λειτουργικών και μορφολογικών χαρακτηριστικών.
Περιορισμένη εισαγωγή σε ζητήματα υλικών και
κατασκευής. Σημειώνεται ότι κάθε προσπάθεια αυστηρής
κατασκευαστικής τεκμηρίωσης αποφεύχθηκε προς
υποστήριξη της εξ’ αρχής εννοιολογικής φύσης του
εργαστηρίου (conceptual design) με στόχο την παραγωγή
καινοτομίας και όχι την διεξοδική ανάπτυξη προϊόντος.
Περαιτέρω ανάπτυξη των προτάσεων. Σχεδιασμός
τρισδιάστατων μοντέλων σε Η/Υ χωρίς περιορισμούς
στη χρήση του λογισμικού. Ο σχεδιασμός έγινε σε
προσωπικούς φορητούς υπολογιστές και με ελεύθερη
επιλογή του λογισμικού από τους φοιτητές. Με τον
τρόπο αυτό, αφενός διερευνήθηκε η γκάμα των οικείων
στους φοιτητές λογισμικών (λόγοι επιλογής και ιδιαίτερα
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1η πρόταση: ηχητική εγκατάσταση, audio urban links

[40]

2η πρόταση: χώρος σύντομης στάσης και παροχής
υπηρεσιών για τον πεζό, αστικό κιβώτιο
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χαρακτηριστικά) και αφετέρου διασφαλίστηκε η ποιότητα
του παραγόμενου αποτελέσματος. Κατασκευή μακετών
σε κλίμακα 1:10. Συνεχής ανατροφοδότηση από τους
διδάσκοντες καθ’ όλη τη διάρκεια του σχεδιασμού.
• Τελική παρουσίαση. Δημόσια παρουσίαση των
προτάσεων (προφορική παρουσίαση συνεπικουρούμενη
από ψηφιακή προβολή διαφανειών PowerPoint από
τα μέλη της εκάστοτε ομάδας σε μορφή πάνελ) στο
χώρο του εργαστηρίου. Έκθεση μακετών και επιτοίχια
ανάρτηση των παραδοτέων (πινακίδες παρουσίασης σε
προκαθορισμένες διαστάσεις και πρότυπα μορφής)
Καθ’ όλη τη διάρκεια του εργαστηρίου υπήρξε συνδυασμένη
επίβλεψη και ανατροφοδότηση από τους διδάσκοντες σε
θέματα γενικού (ιδέα / concept, εννοιολογικό περιεχόμενο)
όσο και ειδικού ενδιαφέροντος (μορφή, λειτουργία,
τρόποι απεικόνισης και παρουσίασης κ.ο.κ.). Η διαδικασία
συνδυάστηκε με παράλληλες προβολές, διαλέξεις και
συζητήσεις. Το σύνολο των δράσεων καταγράφηκε σε μία
ταινία μικρού μήκους σε σκηνοθεσία και επιμέλεια του Καθ.
Νίκου Τσινίκα.
Αποτελέσματα – καινοτομία
Ιχνηλατώντας την έννοια του ορίου ανάμεσα στη ροή πεζών
και αυτοκινήτων, οι τελικές προτάσεις κάλυψαν ένα ευρύ
φάσμα χρηστικών παρεμβάσεων καινοτόμου χαρακτήρα:
από μια κιβωτό εν είδει εκθεσιακής πλατφόρμας με
σκοπό να προβάλλει ορόσημα και να αναδείξει τις αρχές
του καλού design, ως ένα «αστικό κιβώτιο» με σκοπό την
εξυπηρέτηση αναγκών των διερχόμενων περαστικών και από
τις αποδομημένες μορφές αυτοκινήτων που μεταλλάσσονται
σε καθιστικούς χώρους, μέχρι το παράδειγμα ηχητικών
εγκαταστάσεων με στόχο την αποκατάσταση της
κατακερματισμένης ανθρώπινης επικοινωνίας.
Η ηχητική εγκατάσταση audio urban links, τοποθετείται
σε ένα δίκτυο χώρων στάθμευσης σε διαφορετικά σημεία
της πόλης, με σκοπό τη γεφύρωση του χάσματος της
<επικοινωνίας>. Η σύνδεση [link] είναι ακουστική. Ο
χρήστης - περαστικός, χρησιμοποιώντας το κουβούκλιο για
την ελάχιστη απομόνωσή του, αποκόπτεται οπτικά από το
περιβάλλον του και μεταφέρεται ηχητικά σε άλλα σημεία
της πόλης, μέσω των χαρακτηριστικών τους ηχοτόπων. Η
εγκατάσταση εξυπηρετεί την ανάγκη του ανθρώπου για
επικοινωνία, μειώνοντας, συμβολικά τις χρόνο-αποστάσεις
της ατέρμονης πόλης. [εικ. 39]
Το αστικό κιβώτιο, είναι ένας χώρος σύντομης στάσης
και παροχής υπηρεσιών για τον πεζό. Η εξωτερική του
μορφολογία ακολουθεί τα αυστηρά όρια του αστικού
τοπίου, ενώ εσωτερικά εύπλαστες, οργανικές επιφάνειες

μετασχηματίζονται σε καθίσματα και χώρους στάσης και
στήριξης αντικειμένων. Υποδοχές παροχής ρεύματος και
πόσιμου νερού καθώς και χώροι στάθμευσης ποδηλάτων,
ξεπροβάλλουν μεταξύ των παράλληλων τομών, σε ένα
παιχνίδι διαφάνειας και αποϋλοποίησης. [εικ. 40]
Ένας ανάλογος χώρος στάσης και ξεκούρασης του πεζού σε
συνδυασμό με την παροχή ηλεκτρονικού πληροφοριακού
υλικού για τα τεκταινόμενα στην πόλη φιλοξενείται επίσης
στο εσωτερικό της kapsula, μιας διττής κατασκευής που
αναπτύσσεται με σύγχρονα ανακλαστικά υλικά (συρόμενα
μεταλλικά panels) στο ένα άκρο της και φυσικά υλικά
(αναρριχόμενα φυτά) στο άλλο. [εικ. 41]
Το design parking έχει ως αφετηρία την αφαιρετική μορφή
ενός αυτοκινήτου, του οποίου τα επιμέρους τμήματα
ανασηκώνονται από την επιφάνεια του εδάφους για να
μετασχηματίσουν ένα δημόσιο καθιστικό χώρο. Οι οριζόντιες
επιφάνειες είναι κατασκευασμένες από contreplaqué
θαλάσσης ενώ οι κατακόρυφες διατηρούν την υλικότητα των
αντίστοιχων εξαρτημάτων του αυτοκινήτου-γεννήτορα. Η
χρηστική τους υπόσταση διατηρείται, όπως στην περίπτωση
των φωτιστικών σωμάτων που αναπτύσσονται σε ύψος για
να φωτίσουν το δημόσιο χώρο. [εικ. 42]
Το auto-stop στηρίζεται στη συνθετική αρχή μιας
μονοκονδυλιάς που ξεκινά από το έδαφος σχηματίζοντας
μία σειρά από χρηστικές κατασκευές (κάθισμα, τραπέζι,
χώρος στάθμευσης ποδηλάτων) για να καταλήξει και πάλι
σ’ αυτό. Η γραμμή που διατρέχει το χώρο υπαινίσσεται την
αποδομημένη μορφή ενός οχήματος. [εικ.43]
Τέλος, η κιβωτός του design (sign d’ ark) αποτελεί ένα είδος
εκθεσιακής πλατφόρμας με στόχο την ανάδειξη και προβολή
αντικειμένων-ορόσημων στην ιστορία του design. Μέσα από
ένα διαδραστικό παιχνίδι, ο περαστικός επισκέπτης μπορεί
να αλλάξει τη θέση των αντικειμένων μεταβάλλοντας την
ισορροπία ανάμεσα στις δύο πλευρές της κιβωτού, που
συμβολίζουν την τέχνη και την τεχνολογία: δύο διαπλαστικές
όψεις του σχεδιασμού. [εικ. 44]
Οι έξι προτάσεις εναλλακτικών χρήσεων σε θέσεις
στάθμευσης, εκτέθηκαν με ιδιαίτερη επιτυχία το διάστημα
1-29 Ιουνίου 2012 στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής του Δήμου
Θεσσαλονίκης, υπό την αιγίδα του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και της Αντιδημαρχίας
Αστικού Σχεδιασμού, Πολεοδομίας και Δικτύων του Δήμου
Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων
από την απελευθέρωση της πόλης. Δημοσιεύθηκαν ακόμη
στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο, ενώ οι προτάσεις
“Capsula” και “Auto-Stop” απέσπασαν διακρίσεις στο πλαίσιο
της παράλληλης έκθεσης του Συνεδρίου “Designing Creative
Synergies” στο ΚΕ.Δ.Ε.Α. του Α.Π.Θ.
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3η πρόταση: χώρος στάσης και ξεκούρασης σε συνδυασμό
με την παροχή ηλεκτρονικού πληροφοριακού
υλικού, kapsula

[42]

4η πρόταση: με την αφαιρετική μορφή ενός αυτοκινήτου,
τα επιμέρους τμήματα μετασχηματίζουν
ένα δημόσιο καθιστικό χώρο, design parking

[43]

5η πρόταση: σειρά χρηστικών κατασκευών
με αφορμή τη μονοκονδυλιά, auto-stop

[44]

6η πρόταση: εκθεσιακή πλατφόρμα για την ανάδειξη
αντικειμένων-ορόσημων στην ιστορία του design,
κιβωτός του design (sign d’ ark)

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ Ε. Ε. Α.Π.Θ.

Σελίδα 42 από 70

Μεθοδολογία σχεδιασμού αντικειμένων

[45] [46]

οι φοιτητές του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών
διαθέτουν μία ιδιαίτερη εξοικείωση με τη χειρωνακτική εργασία
(κατασκευές με το χέρι) καθώς και δεξιότητες χειρός
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Αξιολόγηση μεθοδολογίας
Προσανατολισμένο στην παραγωγή καινοτόμων ιδεών,
το Design Ark Workshop έκανε χρήση της μεθοδολογίας
της σχεδιαστικής σκέψης με ιδιαίτερη έμφαση σε δύο
χαρακτηριστικά:
1. τη διατύπωση ενός ανοικτού (ευρύτερου) ερωτήματος:
τι θα μπορούσε να τοποθετηθεί στο χώρο μιας θέσης
στάθμευσης. Αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο
ενός πλήθους εναλλακτικών χρήσεων, η διαδικασία
αποδεσμεύτηκε από τις συνήθεις νόρμες που θα απέφερε
ο εκ προοιμίου χαρακτηρισμός του τελικού προϊόντος.
Το προϊόν εδώ δεν ήταν γνωστό (ούτε ως προς τη γενική
φύση του): αντιθέτως, το τι θα μπορούσε να είναι
μετατράπηκε στο κεντρικό ερώτημα.
2. την εστίαση στη χρήση της δημιουργικής σκέψης, ενός
εργαλείου ικανού για την παραγωγή καινοτόμων ιδεών
(thinking out of the box). Αντιθέτως, η υιοθέτηση της
αναλυτικής σκέψης που εισβάλλει στη διαδικασία με
την επεξεργασία των πρώτης σύλληψης, αποτελεί ένα
εργαλείο το οποίο, όσο χρήσιμο και αν κρίνεται σε
μεταγενέστερα στάδια, εδώ εμποδίζει την ελεύθερη
σύλληψη των ιδεών.
Η στενή συνέργεια φοιτητών από τα Τμήματα Αρχιτεκτόνων
και Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών ανέδειξε χρήσιμα
συμπεράσματα ως προς τις δεξιότητες και τα ισχυρά
σημεία του καθενός καθώς και τις θετικές συνέπειες ως
προς την πορεία των αποτελεσμάτων αλλά και ως προς
την εγκαθίδρυσης μιας αμφίδρομης σχέσης κατανόησης
και επικοινωνίας μεταξύ των δύο πεδίων. Αναλυτικότερα
διαπιστώθηκε ότι:
-

Οι φοιτητές του Τμήματος Αρχιτεκτόνων διαθέτουν την
απαιτούμενη εξοικείωση τόσο με το δημιουργικό όσο και
τον αναλυτικό σχεδιασμό (ως αρχιτέκτονες - μηχανικοί)

-

Διαθέτουν εξοικείωση με τα ψηφιακά εργαλεία
σχεδίασης (με κάποια αδυναμία στην ανάπτυξη
καμπύλων μορφών) όπως και με τα φυσικά εργαλεία
(κατασκευή μακέτας – εργασίας ή παρουσίασης)

-

Όντας εξοικειωμένοι στην αρχιτεκτονική και αστική
κλίμακα, απαιτούν μία περίοδο προσαρμογής στη μικρή
κλίμακα του αντικειμένου (δυσκολία συνειδητοποίησης
των λεπτομερειών προς επίλυση)

-

Οι φοιτητές του Τμήματος Εικαστικών και
Εφαρμοσμένων Τεχνών διαθέτουν μία ιδιαίτερη
εξοικείωση με τη χειρωνακτική εργασία (κατασκευές
με το χέρι) [εικ. 46-47] καθώς και δεξιότητες χειρός
προσανατολισμένες κυρίως προς τη ζωγραφική παρά

προς το σχεδιασμό (μεταστροφή που κατά τη διδακτική
διαδικασία αποδεικνύεται δυσκολότερη από το
αναμενόμενο).
-

Διαθέτουν έναν ακατέργαστο –περισσότερο διαισθητικόσυνδυασμό δημιουργικής και αναλυτικής σκέψης χωρίς
συνειδητή γνώση της μεθοδολογίας που η αρχιτεκτονική
παιδεία αναπτύσσει στους αρχιτέκτονες.

-

Το παρόν πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Ε.Ε.Τ.
είναι αυστηρά προσανατολισμένο προς την έννοια των
εικαστικών παρά των εφαρμοσμένων τεχνών, γεγονός το
οποίο δεν υποστηρίζει τη διδασκαλία του βιομηχανικού
σχεδιασμού ως προς το απαιτούμενο θεωρητικό
υπόβαθρο ούτε και ως προς τα εργαλεία.

Σε κάθε περίπτωση, η ανάπτυξη συνεργειών ανάμεσα σε
καλλιτέχνες με εκπαίδευση στο design, αρχιτέκτονες και
αμιγείς βιομηχανικούς σχεδιαστές, δε χαρακτηρίζεται από τις
εγγενείς δυσκολίες που παρουσιάζει η σύμπραξη designer
και μηχανολόγου εξαιτίας της μονομερούς ανάπτυξης της
αναλυτικής σκέψης στον δεύτερο, δυσκολίες που μπορούν
να υπερκεραστούν –όπως ήδη συμβαίνει σε αντίστοιχα
προγράμματα σπουδών του εξωτερικού- με την εισαγωγή
στοιχείων της δημιουργικής σκέψης και της μεθοδολογίας
της στο πλαίσιο της αναλυτικής σκέψης που διέπει την
εκπαίδευση των θετικών επιστημών.
Τέλος, ως προς το αποτέλεσμα του workshop, αναφέρεται
ότι οι προτεινόμενες κατασκευές είναι υλοποιήσιμες ενώ
κάποιες από αυτές σαφώς διαθέτουν χαρακτηριστικά
εμπορικής ανταποδοτικότητας. Η εγκατάσταση Audio
Urban Links λ.χ., εμπνευσμένη από την έννοια της
επικοινωνίας θα μπορούσε να αποσπάσει χρηματοδότηση
από εταιρία κινητής τηλεφωνίας για την κατασκευή της.
Γεγονός που ενισχύει την αποδεκτή πλέον άποψη ότι η
χρηματοδότηση της βασικής έρευνας αποτελεί επένδυση
δημιουργώντας συνθήκες οικονομικής ανταποδοτικότητας
σε μη προβλέψιμες, αλλά πιθανές μελλοντικές εφαρμογές
(Μπλέτσος, 2014).
Αξιολόγηση εργαλείων
Ο σχεδιασμός έγινε σε προσωπικούς φορητούς υπολογιστές
και με ελεύθερη επιλογή του λογισμικού από τους φοιτητές.
Ανάμεσα στη γκάμα των οικείων στους συμμετέχοντες
λογισμικών συμπεριλήφθηκαν τα: Rhino 3D, Autodesk
Autocad, Autodesk 3D Studio Max για το σχεδιασμό
(μοντελοποίηση) και τα V-Ray και Adobe Photoshop για
την ανάπτυξη και επεξεργασία των φωτορεαλιστικών
απεικονίσεων αντίστοιχα. Η χρήση μη κοινού λογισμικού
ευνόησε την ποιότητα του παραγόμενου αποτελέσματος
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τελικά φυσικά μοντέλα (μακέτες) συνέβαλαν στην αντίληψη
των σχεδιαστικών προτάσεων
από ένα ευρύτερο κοινό.
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αποδεικνύοντας ότι η καταλληλότητα του σχεδιαστικού
λογισμικού δεν είναι απαραίτητα ισχυρότερος παράγοντας
από την ίδια την εξοικείωση και βαθιά γνώση του εκάστοτε
εργαλείου από το σχεδιαστή.
Η διαδικασία σύλληψης και ανάπτυξης των ιδεών
διευκολύνθηκε ιδιαίτερα από τη χρήση φυσικών μακετών
εργασίας κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου. Τα υλικά
κατασκευής και πάλι επελέγησαν κατά βούληση από τους
συμμετέχοντες με τρόπο που να εξυπηρετούν την ανάπτυξη
της εκάστοτε ιδέας. Έτσι, πέρα από τα συμβατικά υλικά
(χαρτόνι οντουλέ, χαρτόνι μακέτας, ξύλο balsa, εξηλασμένη
πολυστερίνη, ύφασμα κ.α.) παρατηρήθηκαν και πρωτότυπες
εφαρμογές υλικών όπως καλώδια, ακτίνες ποδηλάτου,
αλουμινόχαρτο κ.ο.κ. Οι μακέτες εργασίας αποτέλεσαν
άλλωστε και τον κοινό τόπο ανάμεσα στους εικαστικούς
και τους αρχιτέκτονες (δεδομένης της μη εξοικείωσης των
πρώτων με τα ψηφιακά εργαλεία των δεύτερων).

απαιτήσεις ενός μοντέλου παρουσίασης σπανίως μπορούν
να καλυφθούν πλήρως από τον ίδιο το σχεδιαστή), με
ιδανικό συνεργατικό μοντέλο εκείνο της ύπαρξης ενός
εργαστηρίου (studio) το οποίο εκτός από τις απαραίτητες
υποδομές (Η/Υ, εργαλεία / εργαλειομηχανές) θα πρέπει να
διαθέτει το απαραίτητο τεχνικό προσωπικό σε μόνιμη βάση,
διασφαλίζοντας το βέλτιστο αποτέλεσμα στην τρισδιάστατη
απεικόνιση μιας ιδέας που μπορεί να αποτυπωθεί μόνο μέσα
από τη σταθερή συνεργασία σχεδιαστή και μακετίστα.

Η χειρωνακτική κατασκευή μοντέλων και αντικειμένων
αποτελεί την πρωτόλεια, φυσική μέθοδο στη διαδικασία
της ανθρώπινης δημιουργίας και ως τέτοια εξακολουθεί
να κατέχει την ισχυρότερη και αμεσότερη σύνδεση με τις
νοητικές διαδικασίες της δημιουργικής σκέψης και της
επίλυσης προβλημάτων. Η επιστημονικά αποδεδειγμένη
παραδοχή ότι η χειρο-τεχνία συμβάλλει στην ανάπτυξη της
κιναισθητικής νοημοσύνης, συνεπάγεται τη διαπίστωση ότι
πολλές από τις νοητικές λειτουργίες και τους μηχανισμούς
επίλυσης προβλημάτων κινητοποιούνται μέσω της εργασίας
με το σώμα και τα χέρια αποτελεσματικότερα από ότι με
οποιοδήποτε άλλο τρόπο δημιουργίας.
Τέλος, εξίσου σημαντική υπήρξε και η συμβολή των
τελικών φυσικών μοντέλων (μακετών) στην αντίληψη των
σχεδιαστικών προτάσεων από ένα ευρύτερο κοινό.
[εικ. 47] Όσοι εμπλέκονται στη δημιουργική διαδικασία της
αρχιτεκτονικής και του design γνωρίζουν ότι στο στάδιο
της παρουσίασης, οι φυσικές μακέτες εξακολουθούν
να αποτελούν το επίκεντρο της διαδικασίας συζήτησης,
σχολιασμού και αξιολόγησης μιας σχεδιαστικής λύσης,
ακόμη και απέναντι στις πολύ πιο σύγχρονες μεθόδους
τρισδιάστατης ψηφιακής απεικόνισης.
Οι τελικές μακέτες, που κατασκευάστηκαν με τη συμβολή
του επαγγελματικού studio κατασκευής μοντέλων 3d model
(Ν.Παντελαίος) και παρουσιάστηκαν στην έκθεση για τη
διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων στο Κέντρο
Αρχιτεκτονικής του Δήμου Θεσσαλονίκης, συνέβαλαν
στην κατανόηση των προτάσεων από το κοινό της έκθεσης
(όπως διαπιστώθηκε από την καταγραφή της διαδικασίας
επισκεψιμότητας). [εικ.49-51] Ανέδειξαν επίσης την
ανάγκη μιας στενής συνέργειας ανάμεσα στο δημιουργό
και τον κατασκευαστή του τελικού μοντέλου (εφόσον οι
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δημόσια παρουσίαση την αποτελεσμάτων του workshop
στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής του Δήμου Θεσσαλονίκης
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Case study 4: Διδασκαλία του Design στο Τμήμα Ε.Ε.Τ. του
Α.Π.Θ.
Η τελευταία μελέτη περίπτωσης αφορά στη διδασκαλία του
Design μέσα από τα μαθήματα Βιομηχανικός Σχεδιασμός
3 και Βιομηχανικός Σχεδιασμός 4 στο Τμήμα Εικαστικών
και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Α.Π.Θ., οικείο Τμήμα του
επιστημονικώς υπευθύνου.
Η επιλογή της καθορίστηκε από δύο λόγους:
A. Την αναφορά μεθόδων ή συνδυασμού μεθόδων που δεν
περιλαμβάνονται στα υπόλοιπα case studies (design by
material, material-driven innovation, digital design with
components).
Β. Την εφαρμογή ενός εκ των τριών κύριων στόχων
της παρούσας ερευνητικής διαδικασίας, δηλαδή
της διαμόρφωσης ενός πλαισίου αναφοράς για τη
διδασκαλία του βιομηχανικού σχεδιασμού στο Τμήμα
Ε.Ε.Τ. του Α.Π.Θ. (design education curricula).
Σε σχέση με το πρώτο και για λόγους οικονομίας χώρου, η
ανάλυσή μας δεν περιλαμβάνει το σύνολο της μεθοδολογίας
που ακολουθήθηκε κατά τον ενδεικτικό σχεδιασμό των
αντικειμένων που ανατέθηκαν στους φοιτητές στο πλαίσιο
των μαθημάτων Β.Σ. 3 και Β.Σ. 4, αλλά επικεντρώνεται στα
εργαλεία και τις μεθόδους (ή συνδυασμούς μεθόδων) που
διαφοροποιούνται σε σχέση με τα προαναφερθέντα case
studies.
4.1. Design by material | material-driven innovation
Γνωρίζοντας εκ των προτέρων αλλά και διαπιστώνοντας
μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία την ικανότητα των
φοιτητών του Τμήματος Ε.Ε.Τ. να εργάζονται χειρωνακτικά με
το ίδιο το υλικό και να εμπνέονται από αυτό, η διδασκαλία
του Βιομηχανικού Σχεδιασμού συχνά υιοθετεί τη μέθοδο του
σχεδιασμού μέσω του υλικού (design by material). Δύο κύρια
projects που κατά καιρούς ανατέθηκαν στους συμμετέχοντες
του εργαστηριακού μαθήματος Β.Σ.3 ήταν η κατασκευή
ενός λειτουργικού καθίσματος από χαρτόνι οντουλέ και η
κατασκευή ενός λειτουργικού φωτιστικού από ξύλο και χαρτί/
χαρτοπολτό.
Στην πρώτη περίπτωση τα στάδια της διαδικασίας
περιέλαβαν:
• Γνωριμία με το υλικό. Ανατέθηκε μία σύντομη
εργαστηριακή εφαρμογή με στόχο τη γνωριμία με το
υλικό και τις δυνατότητές του. Συνήθης επιλογή υπήρξε η
ανάθεση μίας συσκευασίας αυγών κατασκευασμένης από
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γνωριμία με το υλικό, χαρτόνι οντουλέ διπλής όψης

[52]

μακέτες εργασίας σε κλίμακα 1:5

[53] [54]

δείγματα κατασκευής του τελικού λειτουργικού πρωτοτύπου του
καθίσματος από χαρτόνι οντουλέ
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χαρτόνι οντουλέ διπλής όψης (τύπου σάντουιτς) πάχους
1,5 χιλιοστών. [εικ. 51]
• Ανάθεση της κύριας εφαρμογής μέσω ανοικτού
ερωτήματος. Ζητήθηκε η κατασκευή ενός πλήρως
λειτουργικού «καθίσματος» από χαρτόνι οντουλέ. Η
διατύπωση δεν περιέλαβε τον όρο «καρέκλα» προς
αποφυγή εγκλωβισμού των δημιουργών σε στερεότυπα.
Αντιθέτως, εξετάστηκε μέσα από τη φυσική παρατήρηση
αλλά και την παρουσίαση πρωτότυπων εφαρμογών η
έννοια του «κάθεσθαι», η οποία δε συνδέεται κατ’ ανάγκη
με τη στερεοτυπική διάταξη «4 πόδια – έδρα – πλάτη» της
καρέκλας. Η ανάθεσή επίσης δεν αφορούσε το σχεδιασμό
αλλά την κατασκευή. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίστηκε η
βασική αρχή της διαδικασίας που ήταν η έμπνευση μέσα
από το ίδιο το υλικό, τις αισθητηριακές του ποιότητες και
την βιωματική εξερεύνηση των ορίων της αντοχής του στο
βάρος του ανθρώπινου σώματος.
• Μακέτες 1:5 από χαρτόνι οντουλέ. H διαδικασία της απ’
ευθείας κατασκευής ξεκίνησε από μακέτες σε κλίμακα
1:5 από οντουλέ διπλής όψης πάχους 1,5 χιλιοστών. Κατ’
αναλογία (βάσει κλίμακας) κάθε μία από αυτές έπρεπε να
είναι ικανή να φέρει ένα βάρος 15 περίπου κιλών (το 1/5
του βάρους ενός μέσου ενήλικα). [εικ. 52]
• Δοκιμή και πλάνη. Η αξιολόγηση τω προτεινόμενων
λύσεων έγινε με την πειραματική μέθοδο της δοκιμής
και πλάνης, μέχρι την επίτευξη της λειτουργικής λύσης.
Οικοδομημένη επάνω στη Γνωστικο-Αναπτυξιακή
Θεωρία Μάθησης του Jean Piaget, μία τέτοια βιωματική
προσέγγιση βασίζει την επίτευξη της λύσης επάνω στη
γνώση που οικοδομείται από την εξερεύνηση του φυσικού
κόσμου (Ελληνιάδου, Κλεφτάκη, Μπαλκίζας, 2008).
• Τελικά πρωτότυπα από χαρτόνι οντουλέ. Κατασκευή του
τελικού λειτουργικού πρωτοτύπου του καθίσματος από
χαρτόνι οντουλέ διπλής όψης πάχους 5 χιλιοστών. Για τη
διευκόλυνση του φοιτητή κατά τη μεταφορά κλίμακας, το
χαρτόνι που χρησιμοποιήθηκε για το τελικό πρωτότυπο
είχε πάχος αναλογικά (κατά προσέγγιση) μεγαλύτερο από
εκείνο της υπό κλίμακα μακέτας (5 έναντι 1,5 χιλιοστών).
[εικ. 53-54]
Στη δεύτερη περίπτωση (κατασκευή ενός λειτουργικού
«φωτιστικού» από ξύλο και χαρτί/χαρτοπολτό) τα στάδια
διαδικασίας περιέλαβαν τα ακόλουθα:
• Αυστηρός καθορισμός των υλικών κατασκευής σε ξύλο
(σε αμιγή μορφή ή παράγωγα όπως το κοντραπλακάζ
θαλάσσης) και χαρτί ή χαρτοπολτό. Ο ορισμός κοινών
υλικών για όλους τους συμμετέχοντες εξασφάλισε
την ελεγχόμενη οικοδόμηση της γνώσης μέσω της
κατασκευής σε ένα κοινό –προκαθορισμένο- πεδίο.
Το ξύλο επιλέχθηκε για τις αντοχές και τη δυνατότητα
εύκολης κοπής, επεξεργασίας και διαμόρφωσής του, ενώ
ο χαρτοπολτός για τις δυνατότητες διαπερατότητας από το

•

•

•

•

•

•

φως και ελεύθερης διαμόρφωσης καμπύλων μορφών και
σχημάτων με τη μέθοδο του moulding (καλουπώματος)
κατ’ αναλογία με τις μεθόδους moulding υλικών όπως το
πλαστικό.
Γνωριμία με τα υλικά. Καταγραφή, συλλογή και
συγκέντρωση δοκιμίων υλικών από διαφορετικά είδη
ξυλείας και τύπους χαρτιών. Σύντομο εργαστήριο
παραγωγής χαρτοπολτού. [εικ. 55-56]
Διατύπωση ανοικτού ερωτήματος. Παρά τη χρήση του
όρου «φωτιστικό» στην παρούσα μελέτη για λόγους
σαφήνειας της έκφρασης, το ανοικτό ερώτημα που
τέθηκε αφορούσε περισσότερο «το φως και τη σκιά» ή το
«χειρισμό του φωτός», προσβλέποντας στην παραγωγή
καινοτόμων ιδεών για το χειρισμό του φωτός και της
σκιάς μακριά από τα στερεότυπα του φωτιστικού. Η
διατύπωση του ανοικτού ερωτήματος συνοδεύτηκε από
μία μακρά περίοδο έρευνας και στοχασμού
Στοχασμός επάνω στην έννοια του φωτός και της σκιάς
που περιέλαβε: α) μελέτη ανάγνωση και σχολιασμό
αποσπασμάτων από βιβλία όπως το «Εγκώμιο της Σκιας»
(Τανιζάκι), β) διατύπωση δέκα (10) σκέψεων για το
φως και τη σκιά από κάθε έναν από τους φοιτητές, γ)
πειραματισμό για το χειρισμό του φωτός και της σκιάς
μέσα από τη λήψη δέκα (10) φωτογραφιών του ιδίου
χώρου με διαφορετικές φωτιστικές συνθήκες από κάθε
φοιτητή.
Έρευνα διαθέσιμων τεχνολογιών φωτισμού. Έρευνα
αγοράς αλλά και βιβλιογραφική έρευνα για τα διαθέσιμα
ηλεκτρολογικά είδη φωτισμού (λαμπτήρες, φις, καλώδια,
διακόπτες) και συγκέντρωση του (φυσικού) υλικού
στον εργαστηριακό χώρο διεξαγωγής του μαθήματος.
Παράθεση του ανάλογης συλλογής υλικών του
εργαστηρίου. Συζήτηση | σχολιασμός.
Πειραματισμός για την παραγωγή ιδεών με ελεύθερη
μέθοδο επιλογής του φοιτητή (σκίτσα, μακέτα εργασίας,
ψηφιακό μοντέλο κ.ο.κ.). Ανατροφοδότηση μέσα από
σχολιασμό | συμβουλευτική | επίβλεψη.
Κατασκευή του τελικού λειτουργικού πρωτοτύπου του
φωτιστικού από ξύλο και χαρτοπολτό. [εικ. 57-58]

Αξιολόγηση μεθοδολογίας
Και στις δύο παραπάνω εφαρμογές ως ζητούμενο τέθηκε
η «κατασκευή» και όχι ο «σχεδιασμός» του αντικειμένου
(κάθισμα | φωτιστικό). Παρότι ο σχεδιασμός τυπικά
θεωρείται προϋπόθεση της κατασκευής, οι συμμετέχοντες
κλήθηκαν να πειραματιστούν ελεύθερα με το υλικό (χαρτόνι
οντουλέ στην πρώτη περίπτωση και ξύλο/χαρτοπολτός στη
δεύτερη), να εξερευνήσουν τα όριά του και να εμπνευστούν
από αυτό, φτάνοντας στο τελικό ζητούμενο της κατασκευής
με όποιο τρόπο τους εξυπηρετεί. Δημιουργήθηκε έτσι μια
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γνωριμία με το υλικό.
Σύντομο εργαστήριο παραγωγής χαρτοπολτού
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γνωριμία με το υλικό.
Σύντομο εργαστήριο κατεργασίας ξύλου

[57] [58]

κατασκευή του τελικού λειτουργικού πρωτοτύπου
του φωτιστικού από ξύλο και χαρτοπολτό

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ Ε. Ε. Α.Π.Θ.

φυσική αναζήτηση των μεθόδων σχεδιασμού μέσα από
την πρακτική διαπίστωση της αναγκαιότητάς τους. Κάτι
τέτοιο προέκυψε τόσο στην περίπτωση του καθίσματος από
οντουλέ για τη δημιουργία ενός σχεδίου αναπτύγματος αλλά
και κατά τη μεταφορά κλίμακας από την μακέτα εργασίας στο
φυσικό αντικείμενο, όσο και στην περίπτωση του φωτιστικού
για την απεικόνιση των ιδεών αλλά και για το σχεδιασμό και
τη διαστασιολόγηση των επιμέρους ξύλινων τμημάτων προς
κοπή. Η φυσική αναζήτηση της γνώσης για τις μεθόδους
του σχεδιασμού δημιούργησε μια αβίαστη ροπή προς τη
διερεύνηση των απαραίτητων «εργαλείων» και επερκέρασε
τις δυσκολίες των φοιτητών σε γνωστικά αντικείμενα
τεχνικής φύσης όπως το γραμμικό σχέδιο και οι γραμμικές
απεικονίσεις του τρισδιάστατου χώρου, εγγενές πρόβλημα
που συναντάται σε προγράμματα σπουδών με οπτικές και
κιναισθητικές μεθόδους εκμάθησης (Poleine, 2011).
Επέτρεψε ακόμη μια βαθύτερη γνώση και κατανόηση του
υλικού, μέσα από την εξερεύνηση των ορίων του (λ.χ. αύξηση
της ακαμψίας του χαρτονιού με τη χρήση της πτύχωσης)
αλλά του συνόλου των ιδιοτήτων (φυσικών, λειτουργικών και
αισθητηριακών) και κατ’ επέκταση των δυνατοτήτων χρήσης
του.
Οικοδομημένη επάνω στο πρότυπο ενός αναλυτικού
προγράμματος σπουδών προσανατολισμένου στην απόκτηση
δεξιοτήτων παρά την οικοδόμηση γνώσης σε ζητήματα
αντοχής των υλικών και των κατασκευών όπως αυτό του
Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, η μέθοδος
του σχεδιασμού μέσω του υλικού (design by material)
παραμένει δημοφιλής στον τομέα του βιομηχανικού
σχεδιασμού, σε δημιουργούς τόσο με καλλιτεχνικό όσο και
με τεχνικό/μηχανολογικό background.

4.2. Digital Design | Σχεδιασμός μέσω Η/Υ
Λόγω της φύσης του εικαστικού αντικειμένου και του
αντίστοιχου προγράμματος σπουδών του Τμήματος
Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, οι φοιτητές δε
διαθέτουν εξοικείωση με τα σύγχρονα εργαλεία σχεδιασμού
μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. Μέχρι σήμερα παρατηρείται
μια ελλιπής και αποσπασματική διδασκαλία των ψηφιακών
μέσων, η οποία σε κάθε περίπτωση είναι προσανατολισμένη
προς την παραγωγή εικαστικού και όχι εφαρμοσμένου έργου.
Με δεδομένη λοιπόν την έλλειψη γνώσης των ψηφιακών
εργαλείων σχεδιασμού σε ένα πλαίσιο σπουδών που
περιλαμβάνει τέσσερα συνολικά μαθήματα επιλογής
εφαρμοσμένης κατεύθυνσης (Βιομηχανικός Σχεδιασμός
1, 2, 3 και 4), η διδασκαλία του Βιομηχανικού Σχεδιασμού
στράφηκε προς την επιλογή ενός εύκολα διαχειρίσιμου,
κατανοητού και ικανού λογισμικού με δυνατότητες

ταχύρυθμης εκμάθησης και άμεσων αποτελεσμάτων. Έτσι,
σε αντίθεση με τις προφανείς επιλογές προγραμμάτων
όπως τα Rhinocheros 3D, 3D Studio Max, Maya τα οποία
θα απαιτούσαν μια δυσανάλογα μεγάλη ποσότητα χρόνου
για την μερική εκμάθησή τους, επιλέχθηκε το ελεύθερο
λογισμικό Google Sketch Up. Η εκμάθησή του ολοκληρώνεται
σε διάρκεια μικρότερη ενός εξαμήνου επιτρέποντας την
παράλληλη εφαρμογή του σε σχεδιαστικά projects όπως
ο σχεδιασμός μιας υπάρχουσας ηλεκτρικής συσκευής
μικρής κλίμακας και –σε δεύτερο χρόνο- ο σχεδιασμός
ενός πρωτότυπου αντικειμένου που προκύπτει από τη
διαδικασία ενός ανοικτού ερωτήματος. Η μεθοδολογία που
ακολουθείται έχει αναλυτικά ως εξής:
α΄φάση: σχεδιασμός υπάρχοντος αντικειμένου
• Εισαγωγή του φοιτητή στις βασικές έννοιες του
σχεδιασμού μέσω Η/Υ. Εκμάθηση των βασικών εντολών
σχεδίασης του Sketch Up μέσα από την πρακτική
δημιουργία ενός τρισδιάστατου ψηφιακού μοντέλου
μιας υπαρκτής ηλεκτρικής συσκευής (λ.χ. ένα μικρό
επιτραπέζιο ραδιόφωνο). Τα χαρακτηριστικά και η
διαστασιολόγηση της συσκευής είναι δεδομένα και ίδια
για όλους, ώστε να επιτυγχάνεται ευκολότερος έλεγχος
και συγκριτική αξιολόγηση των εργασιών ως προς την
ακρίβεια και πιστότητα του αποτελέσματος. [εικ. 59-60]
• Εκμάθηση προχωρημένων εντολών σχεδίασης με
δυνατότητα διαχωρισμού των επιμέρους εξαρτημάτων
(components), εισαγωγή υφών, υλικών και χρωμάτων,
βασικών φωτορεαλιστικών απεικονίσεων κ.ο.κ.
• Επανάληψη της διαδικασίας σχεδίασης του αρχικού
αντικειμένου με components, δηλαδή με τον επιμέρους
σχεδιασμό και τη διαστασιολόγηση όλων των εξωτερικών
εξαρτημάτων που συναποτελούν το αντικείμενο με
εκπαιδευτικό σκοπό την πρακτική εξοικείωση του
φοιτητή με την κατασκευαστική διαδικασία (περιορισμοί,
συνδεσμολογία, συναρμολόγηση). [εικ. 61]
β΄φάση: σύνθεση και σχεδιασμός νέου αντικειμένου
• Σχεδιασμός ενός πρωτότυπου αντικειμένου έμπνευσης
του φοιτητή. Το αντικείμενο του σχεδιασμού εδώ έχει
προκύψει από τη διαδικασία ενός κλειστού ερωτήματος
(π.χ. σχεδιασμός φωτιστικού) και προέρχεται από
προηγούμενη, υλοποιημένη εργασία. Είναι συνεπώς
διαφορετικό για κάθε φοιτητή, οδηγώντας τον σε
ένα επόμενο βήμα εκμάθησης του σχεδιαστικού
προγράμματος, κατά το οποίο καλείται να εξερευνήσει
περαιτέρω δυνατότητες του λογισμικού που θα του
επιτρέψουν να απεικονίσει την ιδέα του αλλά και τον
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σχεδιασμός υπάρχοντος αντικειμένου
(braun radio)
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σχεδιασμός αντικειμένου με components (επιμέρους εξαρτήματα και διαστασιολόγηση)

[62]

σχεδιασμός πρωτότυπου αντικειμένου
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φέρνουν αντιμέτωπο με κατασκευαστικούς περιορισμούς
που καλείται να επιλύσει ο ίδιος. [εικ. 62]
• Σχεδιασμός ενός πρωτότυπου αντικειμένου βάσει
ανοικτού ερωτήματος (διαφορετικού για κάθε φοιτητή).
Τα πρώτα στάδια της μεθοδολογίας εδώ ακολουθούν το
πρότυπο που αναλύεται στο case study 3. Το αντικείμενο
δεν υπόκειται σε κατασκευαστικούς περιορισμούς
εφόσον δε ζητείται η υλοποίησή του, διευκολύνοντας την
ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών και ωθώντας το φοιτητή να
αναζητήσει τα όρια των δυνατοτήτων του προγράμματος
στην απεικόνιση των ιδεών αυτών.
• Σχεδιασμός πινακίδων παρουσίασης με την επικουρική
χρήση προγραμμάτων σελιδοποίησης και επεξεργασίας
εικόνων, όπως τα Adobe Photoshop και Illustrator.
Αξιολόγηση εργαλείου και μεθοδολογίας
Η επιλογή του ελεύθερου λογισμικού Google Sketch Up ως
κύριου ψηφιακού εργαλείου σχεδίασης στη διδασκαλία
του Βιομηχανικού Σχεδιασμού επιβεβαίωσε τις αρχικές
εκτιμήσεις ως προς την καταλληλότητά του για τους φοιτητές
του Τμήματος Ε.Ε.Τ. Ο διαισθητικός τρόπος λειτουργίας
του επέτρεψε την εύκολη και γρήγορη εκμάθησή του χωρίς
προαπαιτούμενη γνώση ανάλογων προγραμμάτων σχεδίασης
σε Η/Υ. Με τον τρόπο αυτό, εξοικονομήθηκε πολύτιμος
χρόνος για τον προσανατολισμό της διδασκαλίας στην
ουσιώδη φύση του design, δηλαδή την παραγωγή νέων,
καινοτόμων ιδεών και αντικειμένων, παρά στα διαδικαστικά
στάδια που αφορούν αρμοδιότητα των μηχανολόγων και των
τεχνολόγων παραγωγής.
Οι σχετικοί περιορισμοί του Sketch Up ως προς τις
δυνατότητες παραγωγής ελεύθερων μορφών δε
λειτούργησαν ανασταλτικά δεδομένου του γενικότερου
πλαισίου διδασκαλίας όπως αυτό έχει τεθεί από τον
υπεύθυνο του μαθήματος. Αντιθέτως, εξυπηρέτησαν το
στόχο της εισαγωγής του φοιτητή στα κατασκευαστικά
ζητήματα και περιορισμούς. Η μεθοδολογία της σχεδίασης
με components (εξαρτήματα) εισήγαγε τους φοιτητές στη
λογική της συνδεσμολογίας και της συναρμολόγησης κατά
τη διάρκεια των πρώιμων ακόμη φάσεων του σχεδιασμού,
παρέχοντας την πολύτιμη διαπίστωση ότι η σύλληψη της
ιδέας δεν προχωρά ερήμην της υλικότητας της κατασκευής
και οδηγώντας τους σε μια πιο ολιστική προσέγγιση του
σχεδιασμού.
Η γρήγορη εκμάθηση επέτρεψε ακόμα στους φοιτητές να
αναπτύξουν ένα αίσθημα αυτοπεποίθησης μέσα από την
άμεση παραγωγή αποτελεσμάτων, παρέχοντας ένα επιπλέον
κίνητρο για τη μετέπειτα αναζήτηση άλλων –περισσότερο
ικανών αλλά και πολύπλοκων- ψηφιακών σχεδιαστικών
εργαλείων.
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Ο Βιομηχανικός Σχεδιασμός στο Α.Π.Θ.
Με την εισαγωγή του Βιομηχανικού Σχεδιασμού ως
γνωστικού αντικειμένου για πρώτη φορά στο Τμήμα
Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Α.Π.Θ. το 2010,
υπήρξε επιτακτική η ανάγκη δημιουργίας ενός πλαισίου
για την ερευνητική και εκπαιδευτική διαδικασία που
θα ακολουθούνταν από το νεοσύστατο εργαστηριακό
χώρο διεξαγωγής του αντίστοιχου κύκλου μαθημάτων
(Βιομηχανικός Σχεδιασμός 1-4). Επιτακτικότερη δε υπήρξε
η ανάγκη μιας σαφούς επιστημολογικής τοποθέτησης του
αντικειμένου τόσο μέσα στο οικείο Α.Ε.Ι. (το Α.Π.Θ. δε
θεράπευε το εν λόγω αντικείμενο μέχρι εκείνη τη στιγμή),
όσο και μέσα στο ελλιπές τοπίο της αντίστοιχης παιδείας και
εκπαίδευσης στον ελλαδικό χώρο. Υπενθυμίζεται ότι τόσο
το Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
του Πανεπιστημίου Αιγίου στη Σύρο όσο και το (τέως) Τμήμα
Βιομηχανικού Σχεδιασμού στο Τ.Ε.Ι Κοζάνης, όπως σαφώς
προκύπτει από τη δομή των προγραμμάτων σπουδών και των
γνωστικών αντικειμένων του ερευνητικού και εκπαιδευτικού
προσωπικού τους, δραστηριοποιούνται στην επιστημονική
περιοχής της Μηχανολογίας Προϊόντος και Τεχνολογίας
Παραγωγής (Engineering Design / Product Engineering), ήτοι
στο εκτελεστικό κομμάτι της διαδικασίας παραγωγής ενός
προϊόντος, και όχι στη γνωστική περιοχή του Βιομηχανικού
Σχεδιασμού όπως αυτός κατά τις διεθνείς επιστημονικές
συμβάσεις αναφέρεται στη δημιουργική διαδικασία
της σύλληψης και του σχεδιασμού του βιομηχανικού
αντικειμένου με τον όρο Industrial Design.
Στο σύντομο διάστημα των τεσσάρων ακαδημαϊκών ετών
που μεσολάβησαν από την εισαγωγή του στο Τμήμα και
κατ’ επέκταση στο Α.Π.Θ., ο Βιομηχανικός Σχεδιασμός με
διδάσκοντα τον επιστημονικώς υπεύθυνο του παρόντος
ερευνητικού έργου, έθεσε τις επιστημολογικές βάσεις του εν
λόγω γνωστικού αντικειμένου δημιουργώντας ένα πρότυπο
σύγχρονης διδασκαλίας του Design όπως αυτό ορίζεται από
τις επίκαιρες διεθνείς επιστημονικές συμβάσεις.
Με το πλεονέκτημα της εκκίνησης από μηδενική βάση,
δημιούργησε τις συνθήκες για την ολιστική διδασκαλία του
design μέσα από μεθοδολογικά πρότυπα προσανατολισμένα
στην παραγωγή καινοτόμων ιδεών και προϊόντων.
Υιοθέτησε μία σύγχρονη και σφαιρική προσέγγιση του
σχεδιασμού, ορίζοντας πλάι στην παραδοσιακή αντίληψη της
τεχνολογικής καινοτομίας (technology-driven invention), τη
σύγχρονη έννοια της καινοτομίας με επίκεντρο τον
Σελίδα 58 από 70

Μεθοδολογία σχεδιασμού αντικειμένων

[63]

υποδομές εργαστηριακού χώρου του Βιομηχανικού Σχεδιασμού:
χώρος διαλέξεων και έκθεσης κατασκευών
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εργαστήριο κατασκευής μακέτας/πρωτοτύπου: διακρίνεται το
πρόπλασμα (mock-up) του κελύφους της Formula ART
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Τελικά Συμπεράσματα
άνθρωπο (human-centred innovation). Eγκαινίασε μία
σειρά από διεπιστημονικές συνεργασίες με άλλα Τμήματα
(Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών),
φορείς της πόλης και του εξωτερικού (Δήμος Θεσσαλονίκης,
Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Αρχιτεκτονικής
και Βιομηχανικού Σχεδιασμού, INDEX: Design to Improve
Life), αλλά και παραγωγικής μονάδες (SVP Group, Husqvarna
VIKING, Compucon Εφαρμογές Υπολογιστών).
Σε επίπεδο υποδομών, εκκινώντας από μηδενική βάση,
δημιούργησε μέσω κονδυλίων του Ε.Λ.Κ.Ε. ΑΠΘ και
ερευνητικών προγραμμάτων με ιδιωτική χρηματοδότηση
(μέσω Ε.Λ.Κ.Ε.) έναν εργαστηριακό χώρο για τη διεξαγωγή
των μαθημάτων Βιομηχανικού Σχεδιασμού, ο οποίος
φιλοξένησε εκτός από την εκπαιδευτική διαδικασία, μία
σειρά από Workshops, κατασκευές όπως το κέλυφος της
Formula ART και ερευνητικά έργα όπως αυτό που εξετάσθηκε
στο case study 2, λειτουργώντας κατ’ ουσία ως άτυπο (μη
θεσμοθετημένο επί του παρόντος) εργαστήριο. [εικ. 63-66]
Η πρόσφατη εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος
αναφέρεται με ειδική μνεία στη σπουδαιότητα του ρόλου
που ο Βιομηχανικός Σχεδιασμός μπορεί να διαδραματίσει
στο μέλλον του Τμήματος, αναγνωρίζοντάς τον ως το μόνο
αντικείμενο στο κομμάτι των εφαρμοσμένων, τονίζοντας
μεταξύ άλλων την ανάγκη «ενεργοποίησης και επέκτασης του
κομματιού των εφαρμοσμένων τεχνών εντός του Τμήματος,
το οποίο μπορεί επίσης να αποφέρει έσοδα» (“The activation
and expansion of the Applied Arts part of the Department,
which may also generate revenue”).

Η μεθοδολογία και τα εργαλεία του βιομηχανικού
σχεδιασμού ως αντικείμενο της παρούσας μελέτης και
η αξιολόγησή τους με στόχο τη διατύπωση ευρύτερων
επιστημονικών συμπερασμάτων, αναπτύσσονται διεξοδικά
στις επιμέρους ενότητες των case studies. Ωστόσο, μια
σταχυολόγηση των κυριότερων συμπερασμάτων θα
μπορούσε να συμπεριλάβει τα εξής:
-

-

-

-

ανοικτό ερώτημα (open-ended question) | Ανάγκη
ανάπτυξης του σχεδιασμού γύρω από ένα ευρύτερο
(ανοικτό) ερώτημα, το οποίο δεν επικεντρώνεται στο
αντικείμενο αλλά στη εμπειρία χρήσης ή και ευρύτερα
στη διαδικασία εκπλήρωσης της αρχικής ανάγκης.
δημιουργική vs αναλυτική σκέψη (creative vs. analytical
thinking) | Ανάγκη ανάπτυξης και υιοθέτησης ενός
συνδυασμού δημιουργικής και αναλυτικής σκέψης που
θα συμβάλλει στη συνέργεια επιστημών και τεχνών ως
βασικής προϋπόθεσης του σχεδιασμού
εργαλεία και μέθοδος κατά περίπτωση | Κριτική
αντίληψη της έννοιας του μεθοδολογικού προτύπου
στο πλαίσιο μια ανοικτής προσέγγισης που επιτρέπει
την ευελιξία επιλογής των κατάλληλων εργαλείων και
μεθόδων που αρμόζουν στην εκάστοτε περίπτωση
(ανάλογα με το αντικείμενο του σχεδιασμού και τις
δεξιότητες των μελών της σχεδιαστικής ομάδας).
Δυνατότητα συνεχούς αναπροσαρμογής κατά τη διάρκεια
της διαδικασίας όταν αυτό απαιτηθεί.
φυσικά μοντέλα | Η εξέλιξη των ψηφιακών εργαλείων
σχεδιασμού δεν υποκαθιστά την αναγκαιότητα
δημιουργίας φυσικών μοντέλων. Το φυσικό μοντέλο
αποτελεί ένα απαραίτητο εργαλείο τόσο στη διαδικασία
σύλληψης της ιδέας (ανάπτυξη σχεδιαστικής σκέψης,
άμεση ανάδραση μεταξύ ιδέας και δημιουργίας) όσο και
στην αποτίμηση της σχεδιαστικής πρότασης (αίσθηση
κλίμακας, αναλογιών - αντίληψη της απτικής ποιότητας
του αντικειμένου).
Η χειρωνακτική κατασκευή μοντέλων και αντικειμένων
αποτελεί την πρωτόλεια, φυσική μέθοδο στη διαδικασία
της ανθρώπινης δημιουργίας και ως τέτοια εξακολουθεί
να κατέχει την ισχυρότερη και αμεσότερη σύνδεση με τις
νοητικές διαδικασίες της δημιουργικής σκέψης και της
επίλυσης προβλημάτων. Η επιστημονικά αποδεδειγμένη
παραδοχή ότι η χειροτεχνία συμβάλλει στην ανάπτυξη της
κιναισθητικής νοημοσύνης, συνεπάγεται τη διαπίστωση
ότι πολλές από τις νοητικές λειτουργίες και τους
μηχανισμούς επίλυσης προβλημάτων κινητοποιούνται
μέσω της εργασίας με το σώμα και τα
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υποδομές εργαστηριακού χώρου του Βιομηχανικού
Σχεδιασμού: χώρος διαλέξεων / εργαστήριο κατασκευών
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νησίδα ψηφιακού εξοπλισμού (Η/Υ, graphic tablets,
graphic display
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Καινοτομία – Θεωρητική Τεκμηρίωση

-

χέρια αποτελεσματικότερα από ότι με οποιοδήποτε άλλο
τρόπο δημιουργίας.
meta-thinking | Οι πιο αποτελεσματικοί και δημιουργικοί
επιλυτές προβλημάτων (problem solvers) εμπλέκονται σε
μια διαδικασία μετα-συλλογιστική. Με άλλα λόγια έχουν
επίγνωση του συλλογισμού τους, γνωρίζουν τον τρόπο με
τον οποίο σκέφτονται την ίδια την ώρα που σκέφτονται.
Βρίσκονται σε ένα συνεχή εσωτερικό διάλογο ελέγχοντας,
δοκιμάζοντας, αξιολογώντας και ανακατευθύνουν τη
διαδικασία της σκέψης τους.

Ο προσανατολισμός του σχεδιαστή στη διαδικασία και όχι
στο προϊόν αποτελεί μια ιδιαιτέρως σημαντική αλλά και
δύσκολη στην κατάκτησή της δεξιότητα. Ένας σχεδιαστής
προσανατολισμένος στη διαδικασία:
-

Προχωρά σε μία βαθιά κατανόηση του σχεδιαστικού
προβλήματος πριν από οποιαδήποτε αναζήτηση λύσεων

-

Διακρίνεται από την ολιστική και όχι γραμμική
προσέγγιση της σχεδιαστικής διαδικασίας. Με άλλα λόγια
εξετάζει παράλληλα και όχι διαδοχικά τους ποικίλους
παράγοντες του σχεδιαστικού προβλήματος

-

Διαθέτει την ικανότητα να μεταπηδά εύκολα από την
κλίμακα της ιδέας στην κλίμακα της λεπτομέρειας
και αντίστροφα, ανατροφοδοτώντας αμφίδρομα τη
διαδικασία

-

Αποδέχεται ως απολύτως φυσιολογική την αβεβαιότητα
που συνοδεύει τα πρώιμα στάδια της διαδικασίας
γέννησης μιας ιδέας

-

Ενισχύει την αποδεκτή πλέον άποψη ότι η
χρηματοδότηση της βασικής έρευνας αποτελεί
επένδυση δημιουργώντας συνθήκες οικονομικής
ανταποδοτικότητας σε μη προβλέψιμες, αλλά πιθανές
μελλοντικές εφαρμογές (Μπλέτσος, 2014)

Η εκτενής έρευνα που υποβάλλεται εδώ,
συμπεριλαμβανομένης της σχετικής επιστημονικής
ανακοίνωσης με τίτλο “Researching Design Pedagogies
in different levels and fields of Education: Towards a
New Ideology in the Agenda of Design Education” (6th
International Student Triennial Symposium Connecting the
Dots, Faculty of Fine Arts, Marmara University, Istanbul, 3-7
June 2013), στοχεύει μέσα από την ανάπτυξη, διάχυση και
χρήση των αποτελεσμάτων της να επιδράσει:
Α) στην πρακτική του σχεδιασμού βιομηχανικά παραγόμενων
χρηστικών αντικειμένων με μία μεθοδολογική πρόταση,
εφαρμόσιμη σε επίπεδο εθνικής και ευρωπαϊκής
επιχειρηματικότητας
Β) στην εκπαίδευση και διδασκαλία του Βιομηχανικού
Σχεδιασμού στην Ελλάδα, μέσα από μια πρόταση για την
ορθολογική και τεκμηριωμένη οργάνωση των αντίστοιχων
σπουδών, στη βάση μιας επιστημονικής και μεθοδολογικής
συνέργειας των εμπλεκόμενων πεδίων και γνωστικών
αντικειμένων που συμβάλλουν στο σχεδιασμό.
Αναφορικά με τον πρώτο στόχο, η ανάπτυξη μιας
μεθοδολογίας σχεδιασμού προσανατολισμένης στα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εθνικής αγοράς και τις
δεξιότητες των φοιτητών/αποφοίτων των Ελληνικών Α.Ε.Ι.,
προβάλλει σήμερα επιτακτικότερη παρά ποτέ για δύο
τουλάχιστον λόγους. Πρώτον, διότι ιχνηλατεί σε παρθένο
έδαφος δεδομένης της εθνικής υστέρησης στον τομέα της
ίδιας ανάπτυξης και παραγωγής βιομηχανικών προϊόντων
χρηστικού χαρακτήρα, και δεύτερον, διότι αποτελεί
τη θεμέλια λίθο στον επιδιωκόμενο μοχλό ανάπτυξης
της Ελληνικής οικονομίας στις παρούσες δυσμενείς
επικρατούσες συνθήκες.
Όσον αφορά άλλωστε το δεύτερο και τρίτο στόχο, την
οργάνωση δηλαδή της διδασκαλίας του Βιομηχανικού
Σχεδιασμού σε επίπεδο Α.Ε.Ι. στην Ελλάδα, το προτεινόμενο
ερευνητικό έργο επιχειρεί να αποσαφηνίσει το ρόλο καθενός
από τα αναφερόμενα επιστημονικά πεδία στην πρακτική
του Design, συνδέοντας τις υπαρκτές και απαιτούμενες
δεξιότητες των φοιτητών/αποφοίτων κάθε πεδίου με
προτεινόμενες μεθόδους και τα αντίστοιχα εργαλεία
σχεδιασμού. Η ποικιλία και το εύρος των ψηφιακών
εργαλείων σχεδιασμού σε επίπεδο λογισμικού σήμερα, σε
συνδυασμό με τις υφιστάμενες εργαστηριακές μεθόδους
στην αναζήτηση της μορφής μέσω φυσικών μοντέλων,
παρέχουν ένα ιδιαίτερα πλούσιο πεδίο, ευέλικτο και
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ευπροσάρμοστο στις δεξιότητες κάθε ενός από τους
επιστήμονες που συνδιαλέγονται στην περίπλοκη διαδικασία
εξέλιξης ενός βιομηχανικού προϊόντος.
Διακρίνεται έτσι η ανάγκη μιας αρμονικής συνέργειας
ανάμεσα στο Μηχανολόγο που καλείται να μελετήσει
τα έγκρυπτα χαρακτηριστικά της τεχνολογίας και της
κατασκευής ενός αντικειμένου, και τον Αρχιτέκτονα
/ Βιομηχανικό Σχεδιαστή που διαμορφώνει τα ορατά
χαρακτηριστικά της λειτουργικότητας/εργονομίας, της
αισθητικής, καθώς και του σημειολογικού περιεχομένου που
επιβάλλουν οι κοινωνικές και πολιτισμικές προεκτάσεις του
σχεδιασμού στις σύγχρονες καταναλωτικές δομές.

Τέλος, πρωτοβουλίες φορέων που δραστηριοποιούνται
διεθνώς όπως η INDEX: Design to Improve Life, επεκτείνουν
το πεδίο δράσης της μεθοδολογίας του design σε
διεπιστημονικές ομάδες εργασίας με αντικείμενο τις
παγκόσμιες προκλήσεις και προτεινόμενες λύσεις
που ξεπερνούν το στενό πλαίσιο των απτών –υλικώναντικειμένων για να συμπεριλάβουν προτάσεις σε επίπεδο
υπηρεσιών και συστημάτων2.

Πέρα όμως και από την επιβεβλημένη αυτή συνέργεια
Μηχανολογίας και Βιομηχανικού Σχεδιασμού, μία όμοια τάση
συμβιωτικής εργασίας παρατηρείται και στην ίδια πλευρά
του φάσματος του δημιουργικού σχεδιασμού. Αρχιτεκτονική,
βιομηχανικός σχεδιασμός και σχεδιασμός αυτοκινήτων
συγκλίνουν θεωρητικά και πρακτικά, αναπτύσσοντας κοινά
επίπεδα ρητορικής, φιλοσοφίας και διαθέσιμων εργαλείων.
Το σύγχρονο παράδειγμα της αρχιτεκτονικής μέσα από το
διαχωρισμό και την αυτονομία του κτιριακού κελύφους,
καθιστά την πρακτική του σχεδιασμού των αυτοκινήτων ένα
πεδίο διερεύνησης και αναζήτησης των νέων εργαλείων
της αρχιτεκτονικής. Τόσο το εφαρμοσμένο έργο όσο και οι
θεωρητικές αναφορές αρχιτεκτόνων όπως οι Greg Lynn, Frank
Gerry, Zaha Hadid, Wilka Dubbeldam κ.α. σε τεχνολογίες
οικείες στο χώρο της αυτοκινητοβιομηχανίας, αναδεικνύουν
τη νέα συνέργεια μεταξύ αρχιτεκτονικής και design, με
αντικείμενο επίκαιρα ζητήματα όπως το “file to factory”1.
Στην ίδια κατεύθυνση κινείται άλλωστε και ο διεθνής χώρος
της αρχιτεκτονικής εκπαίδευσης, με το πρόγραμμα GINA
Studio του Harvard Graduate School of Design να είναι ένα
μόνο παράδειγμα.
Ταυτόχρονα, το ευρύτερο πεδίο του βιομηχανικού
σχεδιασμού φαίνεται να προβαίνει σε δανεισμούς
τεχνογνωσίας από και προς την αρχιτεκτονική και το
αυτοκίνητο, με μία ελεύθερη και δημιουργική ανταλλαγή
ιδεών και ανθρώπινου δυναμικού.

1. Λιαμάδης Γιώργος, «Πολιτισμός της Αυτοκίνησης: Design και Styling»,

διδακτορική διατριβή, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 2010, σελ.6

2. Wasserman Arnold, “The New Design – and why design is too important to
leave to designers”, INDEX Magazine, INDEX, Copenhagen 2004, p.7
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Κύρια σχεδιαστικά προγράμματα
Sketchbook Pro:
Δισδιάστατο σχεδιαστικό πρόγραμμα το οποίο ενδείκνυται
για εικονογράφηση προϊόντων σε μορφή σκίτσου.
Sketchbook Designer:
Παρόμοιο με το Sketchbook Pro αλλά με κύρια διαφορά την
προσθήκη διανυσματικών εργαλείων (vector) παρόμοιων με
αυτά του Illustrator.
Rhinoceros 3D ή Rhino:
Τρισδιάστατο σχεδιαστικό πρόγραμμα ιδανικό για τον
σχεδιασμό προϊόντων και αρχιτεκτονικής, με μεγάλη
ακρίβεια στην λεπτομέρεια αλλά και δυνατότητες στην
πλαστικότητα και περιπλοκότητα τον μορφών.
3D Studio Max:
Τρισδιάστατο σχεδιαστικό πρόγραμμα με μεγάλο εύρος
δυνατοτήτων, άλλα με πιο περιπλοκή διαδικασία για
την απόδοση τεχνικών λεπτομερειών γι αυτό και δε
χρησιμοποιήθηκε στην φάση του σχεδιασμού. Δυνατότητα
render και animation κατευθείαν μέσα στο περιβάλλον του
προγράμματος χωρίς απαραίτητα την χρήση plug-ins που
απαιτούνται στο Rhino.
Autodesk Mudbox:
Λογισμικό ψηφιακής γλυπτικής με δυνατότητα παραγωγής
τρισδιάστατων μοντέλων αυξημένης πλαστικότητας.
Προσομοίωση των εργαλείων και των μεθόδων της κλασικής
γλυπτικής με την προσθήκη δυνατότητας αυτόματης
συμμετρικής «λάξευσης».
Google SketchUp:
Τρισδιάστατο σχεδιαστικό πρόγραμμα ελεύθερης πρόσβασης
με διαισθητικό (ενστικτώδη) τρόπο λειτουργίας. Απαιτεί
μικρό χρόνο εκμάθησης / εξοικείωσης και διαθέτει
περιορισμένες δυνατότητες ως προς την πλαστικότητα των
παραγόμενων μορφών.
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Επικουρικά προγράμματα
Adobe Photoshop:
Πρόγραμμα ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας ιδανικό
για την τελική επεξεργασία και το φινίρισμα εικόνων και
σχεδιαστικών απεικονίσεων.
V-Ray
Plug-in πρόγραμμα για λογισμικά τρισδιάστατων γραφικών
εφαρμογών. Ιδανικό για την παραγωγή φωτορεαλιστικών
εικόνων από τρισδιάστατα ψηφιακά μοντέλα που έχουν
δημιουργηθεί σε προγράμματα όπως τα Autodesk 3D Studio
Max, Rhinoceros 3D, Google SketchUp, Maya κ.ο.κ.
Microsoft PowerPoint (σουίτα Office):
Πρόγραμμα δημιουργίας παρουσιάσεων σε μορφή
διαφανειών (slides) με τη δυνατότητα ένθεσης κειμένου,
εικόνων, διαγραμμάτων, κινούμενης εικόνας (video) κ.ο.κ.
Teamviewer:
Πρόγραμμα το οποίο παρέχει τη δυνατότητα εξ’ αποστάσεως
ελέγχου του Η/Υ. Με τον τρόπο αυτό παρέχεται η δυνατότητα
αποστολής ενός αρχείου και ελέγχου, παρουσίασης ή και
επεξεργασίας του αρχείου αυτού σε ζωντανό χρόνο στον Η/Υ
του αποδέκτη από τον αποστολέα.
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Ανακοίνωση σε Συνέδριο

Liamadis G., “Researching Design Pedagogies in different
levels and fields of Education: Towards a New Ideology in the
Agenda of Design Education”, 6th International Student Triennial Symposium Connecting the Dots, Faculty of Fine Arts,
Marmara University, Istanbul, 3-7 June 2013
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