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Sarrera

Tresna digitalek, bai hardwareek bai softwareek, 
errealitatearen errepresentazio zehatzago bat ahalbidetzen 
digute. Hala ere, datu konplexuak maneiatzeko duten 
ahalmena dela-eta, tresna horiekin diseinaturiko modeloak 
egoera abstraktu batean geratu daitezke.  Arkitektura betiere 
errepresentazio abstraktuak oinarri dituzten prozesuen 
bitartez proiektatu izan bada ere, diseinu parametrikoak 
ordenagailuz diseinaturiko modeloen eraikuntza fisikoaren 
zailtasun-maila igo dezake.

Askotan modelo parametrikoek ez dituzte errepresentatzen 
eraikitzeko beharrezkoak diren kondizio fisikoak. Formek 
espazioan libre flotatzen dute, grabitatea edo materialen 
erresistentziak bezalako faktoreek sorturiko mugarik gabe. 
Modu horretan, modelo birtuala, proiektu arkitektonikoen 
xedea den mundu fisiko «erreal»etik urrundu egiten da. 
Tresna horiek erabilgarriak izango badira, beharrezkoa 
izango da modeloaren eta haren eraikuntzaren arteko 
pausoa aztertzea, betiere aintzakotzat hartuz arkitekturan 
elementu guztiak tridimentsionalak direla eta proiektatzea 
eraikuntzarekin lotuta dagoela (Deplazes, 2008).

Artikulu honek modelo geometriko eta matematiko bera 
eraikitzeko hiru modu ezberdin aztertzen ditu. Hiru modu 
horiek modelo parametrikotik kanpo dauden kondizioen 
arabera hautatu dira (erabilera, materiala, aurrekontua...). 
Ikerketa honen xedea oinarri matematiko beretik atera 
daitezkeen emaitza ezberdinak ikusaraztea da eta nola 
eraikuntza proiektu-prozesuaren parte den; izan ere, ezin 
da objektua definitu eraikuntza-sistema eta materialak 
finkatu gabe. Puntu horren aurretik modelo parametrikoa 

proiektu ezberdin askoren iturri izan baitaiteke. 

Modelo abstraktua. Parametrizaturiko origamia.

Ikerketa-kasu bezala origami teselatu baten modelatua 
hautatu da. Eredu horren bereizgarrietako bat gainazal osoan 
zehar patroi berberaren errepikapena da. Hautatutako 
modeloa Waterbomb izena du eta lehen aldiz Eric Gjerde-k 
tolestu zuen lauki formatuarekin. Beranduago beste 
geometria batzuk (hexagonoa, triangelua...) oinarritzat 
hartzen zituzten aldaerak garatu ziren. Origami modelo 
hori hautatu da forma eta bolumena tridimentsionalki 
aldatzeko duen gaitasunagatik; hori tolesduren arteko 
angelua aldagarria delako da posible. Ikerketa honetarako 
modelo egokiena triangeluetan oinarritzen den modeloa 
da, deformaezina den geometria bat da eta. Modu horretan, 
ebatzi beharreko elementu kopurua murriztu egiten da, 
ertzekin soilik egonkortasuna lortzen baita. Horrez gain, 
hainbat egilek erabili izan dute modelo geometriko hori 
tolesduren propietateak aplikatzen diren proiektuetan. 
Adibidez, IAACren Nohelia Gonzalez-ek garaturiko Self-
adaptive membrane edo RVTR-ren Resonant chamber sistema 
akustikoaren prototipoa. 

Lehen pausoa origamiaren modelo birtual eta abstraktu 
bat definitzean datza. 2D irudikapen tresnekin arras 
zaila da papiroflexiaren bitartez lorturiko bolumenak 
irudikatzea. Zailtasun nagusia modulu bakoitza eratzen 
duen puntu bakoitza gainerako puntuen menpe izatea da. 
Modu berean modulu bakoitza gainerako moduluen menpe 
dago. Parametrikoki modelatzeko softwareei esker puntu 
bakoitza gainerako puntuekin erlazionatu daiteke. Modu 
horretan puntu bakoitza banaka ebaztea ekidin daiteke, 
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Irudia ~ Hasierako origamiaren geometria hobetzeko erabilitako modeloak.
Iturria ~ Egilea.

Irudia ~ Modulu geometriko abstraktu baten irekiera ezberdinak.
Iturria ~ Egilea.

prozesu luze bat zeinak ez duen zehaztasunik bermatzen. 
Modelo hau sortzeko Grasshopper programa eta Kangaroo 
zein Kangaroo2 «add-on»-ak erabili dira. 

Hasiera batean paperezko origamia matematikoki zehaztasun 
osoz irudikatzeko ahalegina egin zen arren, azkenean 
sinplifikatu egin zen. Horretarako origamiaren tesela osatzen 
duten osagai kopurua murriztu eta barra eta korapilo gutxiago 
dituen sareta bat lortu da. Sare berri hori eraginkorragoa 
da eta eraikitzeko zein irudikatzeko errazagoa. Aldaketen 
ondoren behin betiko modulua horrela defini daiteke: 
hexagono erregular bat osatzeko beren erpin alternoetatik 
lotuta dauden sei triangelu aldekide. Erpinak banatzean luzera 
aldakorreko ertzak dituen zazpigarren triangelu irregular bat 
agertzen da zentroan, zeinak modulu osoaren posizio eta 
irekitasun-maila ezberdinak kontrolatu ditzakeen. Modulu 
hori biderkatuz gero, sare bat osatzen da, zeinari barren 
luzera, moduluen arteko angelu minimo eta maximoak eta 
erpin eta puntu finkoen arteko biraketa-angelu maximoak 
ezartzen zaizkion. Behin sarearen arauak finkatu direnean, 
multzoa forma ezberdinak lortzeko deformatu daiteke 
eta horren definizioa moduluen kantitate eta tamainaren 
araberakoa izango da.

Deskribaturiko modeloak ez dauka ez tamaina ez eskalarik. 
Modeloa osatzen duten elementuak lodierarik ez daukaten 
lerroez daude osaturik, eta komunean dituzten puntuen 
bitartez loturik. Egituraren eraikuntza zehazterakoan 
elementuen lodierarekin eta haien korapiloekin lotutako 
aldaketak egitea beharrezkoa da. Ideia honetan sakontzeko 
eta modelo birtual eta parametriko bat modelo eraiki batera 
daraman pausoa aztertzeko xedearekin, modelo hau hiru modu 
ezberdinetan ebatzi da. Faktore determinatzaile ezberdinak 
izan dira kontuan: material nagusia, eskuragai dauden baliabide 
ekonomiko eta teknologikoak... Ariketa hau azken emaitza 
lortzeko antzeko faktore determinatzaileak izan dituzten 
beste proiektu batzuekin osatzen da. Garatutako ereduetako 
bakoitzak daukan maila teknologikoaren araberako izen bat 
jaso du: Lehengoa Low tech edo LT, bigarrena HT edo High 
Tech, eta, azkenik, hirugarrena, Medium Tech edo MT 1. 

Zehazteko hiru era

LT (low tech) 

Lehen garapena maila teknologiko baxu batekin eraiki 
da. Baliabide gutxien behar dituen modeloa da eta 
larrialdietarako gordeleku edo stand bezala erabil daiteke. 
Egitura muturretan PVCzko pieza termoformatuak dituzten 
kartoizko tutuez eraikitako triangelu zurrunez osatzen da. 
Triangeluen arteko lotura kautxuzko piezez ebatzi da. Pieza 
horiek biraketa ezberdinak lortzeko deformatu daitezke 
eta haien zurruntasuna goiko triangeluaren zehaztasunaren 
araberakoa izango da. Puntu abstraktu soil bat zen lokarria, 
bertara irizten diren erpinak hiru puntu ezberdinetan batzen 
dituen lerro bat bilakatu da. 

Modelo hau zehazteko orduan kontuan izan den faktore 
nagusia ekonomia izan da. Material guztiak birziklatuak edo 
merkeak dira eta tresna arruntekin landu daitezke. Shigeru 
1   Klasifikazio horren xedea antolatzea da eta sistema bakoitzaren prozesu 
industrialaren araberakoa da. Artikulu honen asmoa ez da material edo ebazpen 
tekniko baten maila teknologikoa erabakitzea; adibidez, kartoizko tutuak fabri-
katzeko sistema kautxuzko piezen ondorengoa da.

Irudia ~ Modelo abstraktu beretik eratorriko hiru modeloen konparazioa.
Iturria ~ Egilea.
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Ban-en larrialdietarako proiektuetan (Turkiako «paper log 
houses» edo Japoniako «paper partition system») aurkitu 
daitezkeen antzeko ebazpenak garatu nahi izan dira.

HT (high tech)

Bigarren eredua high tech ebazpen baten bitartez eraiki 
da. Argi handienak estali ditzakeen modeloa da eta bere 
forma aldatu dezake zazpigarren triangeluaren besoetan 
kokaturiko robotizaturiko motorren bitartez. Egitura 
altzairuz dago egina eta EFTEzko estalki bat dauka. Korapiloa 
galdaturiko aluminioz egindako pieza batez ebatzi da. Pieza 
hori egituraren barretako esfortzuak puntu beretik igaro 
daitezen dago diseinaturik eta barra bakoitzaren mugimendu 
eta biraketa maximoak mugatzen ditu. 

Kasu honetan faktore ekonomiko eta teknologikoak egoera 
ezberdinak (akustiko, espazial zein energetikoak) jasan 
ditzakeen egitura-mekanismo bat garatzeko erabili dira. 
Faktorerik garrantzitsuena zehaztasuna da, hori dela-eta, 
merezi du galdaturiko aluminoz egindako pieza bereziak 
eta beso robotikoak erabiltzea. Mekanismo bat ez den 
arren, Herzog eta De Meruonen Hanburgoko filarmonikoa 
egin berria adibide bikain bat da erakusteko nola akustika 
hobearen xedearekin modelo parametrikoak erabil 
daitezkeen, barnealdeko forma zein materialak kondizio 
horren menpe utziz. 

MT (medium tech)

Hirugarren proiektua erdi-mailako maila teknologiko 
batekin eraiki da eta gordeleku minimo bezala edo kanpin-
denda legez erabil daiteke. Egitura karbono-zuntzezko 
barrez eta korapilo malguez dago osatua. Barretako 
batzuk kendu edo ordezkatu egin dira, elementu kopurua 
murrizteko xedearekin. Barra horiek jasan beharreko 
esfortzuak kanpin-dendaren ehun-estalkiak berak jasaten 
ditu edo barra bakar bat erabiltzen da bi triangeluren hertz 
bezala. 

Adibide honetan bi faktore garrantzitsuenak kanpin-denda 
itxita dagoenean duen bolumenaren eta irekita dagoenean 
duen bolumenaren arteko erlazioa eta pisua da. Materialek 
garrantzi handia hartzen dute eskala hain txikia izatean, 
dena pertsona batek garraiatu dezakeen pisura doitu behar 
da. Erresistentzia eta arintasunaren bilatze horrek garrantzi 
handia izan du hainbat proiektutan, adibidez, Gilles Ebersolt 
ikertzailearen gordelekuetan edo Daniel P. Hazinskik 
patentaturiko kanpin-denda modeloetan. 

Ondorioak

Tresna parametrikoek modelo birtual zehatz eta 
konplexuagoak diseinatzea ahalbidetzen digute. Hori 
gure proiektatzeko modua aldarazten ari da, proiektu 
konplexuagoak ebazteko aukera emanez. Hala ere, diseinu 
parametrikoek abstrakzio-maila oso altua daukate oraindik 
eta horiek zehaztea beharrezkoa da eraikiko badira.

Hiru sistemek erakusten dizkigute modelo abstraktu bera 
hiru kanpo-faktoreren arabera zehaztean sortu daitezkeen 
desberdintasunak: materiala (kartoia, altzairua...), tamaina 
(stand, auditorio, motxila) eta teknologia (Low tech, high 
tech, medium tech). Zehazpenak erabat ezberdinak dira 
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Irudia ~ HT korapiloa, altzairuz eta EFTEz egina.
Iturria ~ Egilea.

Irudia ~ MT modeloan erabilitako korapiloak, karbono-zuntzez ekoitziak.
Iturria ~ Egilea.

Irudia ~ LT modeloaren korapiloa, kartoiz eta PVCz egina.
Iturria ~ Egilea.
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eta argi geratzen da ezin daitezkeela ulertu aplikaturiko 
faktoreak kontuan izan gabe. 

Garapen hauetatik ondorioztatu genezake modelo 
abstraktutik konkretura dagoen pausoak izugarrizko 
garrantzia duela; izan ere, materia eta eraikuntza-sistema 
hautatzean definizioa irabazi eta proiektua errealitate 
fisikora gerturatzen da. Modelo parametrikoaren parte ez 
diren arren, ebazpen hauek erabakigarriak dira bukaerako 
emaitza definitzeko orduan.

Tresna parametrikoen erronka faktore hauek barneratzea 
da, hala ere, emaitza konkretura heldu aurretik, beti izango 
da gainditzeke abstrakzio-maila bat. Proiektugile bezala, beti 
izan beharko ditugu kontuan kondizio hauek, eta aintzakotzat 
hartu proiektu-prozesuan zehar.

///

Erredakzioan itzulia.
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Irudia ~ Posizio ezberdinak gainjarrita dituzten zenbait moduluz osaturiko modelo geometriko bat.
Iturria ~ Egilea.
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