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Diseinu parametrikoaren ezaugarriak

Diseinu parametrikoa ideia edo kontzeptu baten abstrakzioa 
da. Prozesu bat diseinatzean datza eta ez emaitza zehatz 
edo aldez aurretik ezarritako forma batean; hau da, erlazio 
matematiko eta geometrikoen bilduma bat garatzen dugu 
prozesuak eta sistemak (algoritmoak) sortuz. Prozesu 
horiei esker, aldez aurretik ezarritako zenbait diseinu-
premisatan oinarrituta emaitza bat baino gehiago arakatu 
ahal izango dira. Diseinu-prozesu bat edukita, haren aldagai 
eta propietateak manipulatu daitezke denbora errealean eta 
horrela emaitzak alderatu, emaitza eraginkorragoak izateko 
helburuarekin.

Diseinu parametrikoaren funtsa ez da amaituta dauden 
formetan oinarritzen, egitura moldakorren sorreran 
baizik. 3Dko ereduaren sorreran erreferentzia geometriko 
sinpleak parametro-egitura anitz bati lotuta datoz. Baina 
sistema parametrikoak ez dira mugatzen soilik parametro 
mota ezberdinez eutsitako elementu geometrikoetara, 
programazio-lengoaiaren antza duen datu-fluxu erlazio-
sistema bat ezartzen dute. Horrek edozein momentutan 
ereduaren elementuen ezaugarriak erraz egokitu edo 
aldatzea dakar, erlazio-sistema horretan datuak batetik 
bestera pasatuz, sortu den egituraren barnean (Nocito, de 
Mesa eta Regot, 2016).

Modelizazio asoziatibo edo diseinu sortzailearen adar 
honetan, software ezagunenak Rhinoceros eta Grasshopper 
dira. Rhinoceros softwareak gaitzen du 3Dn modelaketa 
era intuitibo eta zehatzean garatzea. Grasshopper 3D, 
Rhinoceros 3D softwarearentzako plugin bat da eta 
erabiltzaileei eskaintzen die geometria sortu eta editatzeko 

programazio bisualeko lengoaia-interfaze bat. Grasshopper 
oinarritzen da parametroen harremanen fluxua esleitzen 
duten diagrametan, emaitza delarik geometriaren sortzea. 
Erabiltzaileak geometriaren sorburuak eta parametroak 
moldatzen dituenean, aldaketak funtzio guztietan zehar 
hedatzen dira, eta geometria zuzenean egokitzen da, 
irudia berrituz. Programa horren abantaila da, askorekin ez 
bezala, honekin ez dela behar scripting edo programazioan 
esperientziarik.

Autore askok erlazionatzen dute teknika parametrikoek 
duten lerrokatzea arkitektoek aplikatzen duten pentsamendu 
kontzeptual eta diseinuaren esplorazio intuitiboarekin. 
Askotan, frogatu ohi da «diseinu parametriko» kontzeptua 
kreatibitateari lotuta datorrela, adimenak duen berezko 
gaitasunaren osagarria bilakatuz; bereziki, aukera bikaina da 
forma konplexuak kontrolpean izateko. 

90eko hamarkadatik abiatuz, arkitekto gazteek gaitasunak 
dituzte diseinu abstraktuaren kontzeptuen irudikapen 
morfologiko konplexuak eta errenderizazio fotorrealista 
zirraragarriak egiteko, CAD baliabideak erabiliz, 3D 
abilezia sendoei esker; eta, bereziki, hardware eta software 
espezifikoen eskuragarritasuna dela medio. Orain, forma 
esperimentalak ordenagailu bidez sortzeko gaitasuna, 
askotan, ez dator bat forma birtuala eraikuntza-formara 
itzultzeko edo fabrikazio-prozesuen ulermen sakonagoa 
izateko gaitasunarekin. 

Hain zuzen, bizitza-ziklo guztian eraikuntza-prozesu osoa 
kontrolpean izateko sortu da modelizazio asoziatiboaren 
bigarrengo adarra, BIMa. Hau da, diseinuaren esplorazio 
kreatibo kontzeptutik eraikuntza-prozesu efizienteak 
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lortzeko helburura bideratu da parametrizazioa.

BIM (Building Information Modeling) parametrikoki

2008an mundu mailan izandako krisiak maila ezberdinetan 
kaltetu zuen eraikuntzaren sektorea eta, bigarren efektu 
gisa, balaztatu du mundu mailan diseinu-praktikengatik eta, 
bereziki, esperimentazio geometrikoagatik zegoen gogo 
bizia (Mitchell, 2009).

Krisiaren ondorioak saihesteko, BIMak geroz eta 
harrera hobea du eraikuntzaren industrian. Baina, BIM, 
askotan, diseinu ondorengo lanetara mugatzen da; hau 
da, eraikuntza-dokumentazioa sortzeko proiektu baten 
garapenera. BIMaren ikuspegi teknikoa intrintsekoki 
parametrikoa da (Eastman eta hainbat, 2011). Eraikuntza-
proiektuaren maketa digital eta birtuala gauzatzen da 
objektu parametrikoak modelatuz, egokituz eta muntatuz 
(Boeykens, 2012). Objektuak dituzten parametroak 
aldatuz gero, aldiune batean, planoak, planifikazio-taulak 
eta proiektuaren dokumentazio guziak egokiturik azaltzen 
dira, barne-algoritmoak direla eta, parametrizazio-fluxuaren 
arabera. 

BIMa saihesteko argudio nabaria da, proiektuaren lehen 
etapatatik, diseinuari aldez aurretik eraikuntza-informazio 
dezente sartu behar izatea. BIMa da eraikinen eraikuntza-
prozesuaren ezagutza sakonagoa izatearen menpeko 
prozesua; ordezkatzen da fluxu parametrikoetan garatzen 
zen sormena, eraginkortasunarekin.

Egia da, orobat, BIMek onura ugari dituela: eraikina bizitza-
ziklo osoan kontrolpean izatea, obra-epeak mugatzea, 
zehaztugabetasunak eta hutsegiteak murriztea, mantenu-
lanen eraginkortasuna hobetzea, baliabide eta hondakinen 
aurreztea, etab.; efizientzia-hobekuntza, azken finean (Leon 
eta hainbat, 2016). Bitxia da abantaila hauek lortzeko dituen 
baliabideak: egituratutako modeloa, informazio txertatua, 
eraikuntzarako dokumentazio elkartua, etab., neurri handi 
batean falta ohi direnak ikuspegi parametrikoan. Orain, 

diseinu parametrikoa forma libreko geometriaren euskarri 
bikaina da; bereziki, gaur egungo forma libreko kurbadura 
bikoitzeko geometria konplexuak garatzeko, sistema 
parametrikoek gaitasun handiagoak dituzte eta malguagoak 
dira.

BIMaren eta modelaketa parametrikoaren arteko 
aldeak

BIM ereduak aski independenteak diren objektuen bilduma 
baten antzera funtzionatzen du. Diseinu parametrikoan 
proiektu osoa multzo bakarra bilakatzen da, forma 
orokorraren eta xehetasun txikienen kontrol osoarekin. 
Biek dute jatorri parametrikoa, baina ezberdintasunak 
nabariak dira.

Haien arteko ezberdintasuna areagotzen da sortutako 
objektuen esanahi semantikoa enfokatzean. Diseinu 
parametrikoa ia esklusiboki geometriara orientatuta dago. 
Geometria hori, geroz eta gehiago, kanpo-azterketarako 
tresnei lotuta badago ere (errendimendu-irizpide 
ezberdinak ebaluatzeko), prozesua modelatuan zentratzen 
da. Modelatze parametriko horren diseinua moldakorragoa 
da; ondorioz, harrigarria da parametroen aldaketarekin 
sortu daitezkeen geometriak; horiek, askotan, ezingo 
baikenituzke lortu, adimenarekin zuzenean sortu nahi 
izango bagenitu. Geometria erresultanteak informazio 
gutxi dauka, eta ez da hain desberdina CAD tradizionalek 
sortutako geometriarekin alderatuta: kapatan ezarritako  
puntuak, kurbak eta azalerak. Ikuspuntu generiko honek 
baimentzen ditu malgutasuna, askatasuna eta kreatibitatea, 
ereduaren konfigurazio-karga gutxituz. Objektuen esanahi 
semantikoa interpretatzen jarraitzen da era zabalean 
erabiltzailearengatik, eta ez sistemarengatik. Bestalde, BIMa 
oinarritzen da aurrez ezarritako egitura semantiko batean 
(Holzer, 2014). Entitate guziek esanahi eta funtzio argia 
dute, Revit softwarean, adibidez, objektu guztiek jarraitu 
behar diote kategoria, familia, tipo eta ale egitura zurrunari. 

Irudia ~ Grasshopper softwarearen fluxua.
Iturria ~ Rolling in Boston.

Irudia ~ Grasshopper eta Rhino bidez sortutako formak .
Iturria ~ Egileak.
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Osagarriak izatea aukera bat ote da?

Parametrizazioaren bi ikuspuntuen arteko ezberdintasunak 
gutxiagotzeko, autore askok gomendatzen dute BIMa eta 
diseinu parametrikoa era osagarrian erabiltzea. Merezi du 
biek dituzten abantailez onura ateratzea, integrazioaren 
bidetik. BIM modeloak jarraitu ahal izango du eraikuntza-
ereduko informazio egituratuan oinarrituta, baina modelo 
digitalaren sorrera diseinu parametrikoaren paradigmen 
beharrean egon daiteke; posible izango da, modeloak 
sortzeko orduan, diseinuaren intentzioak eta kanpoko 
informazio-fluxuak baliagarriak izatea.

Aldaketa datza BIMekin bateragarriak diren formatuak 
erabiltzean, bi metodologien artean transferitu ahal izateko 
semantikoki aberatsagoak diren ereduak. Horretarako, 
sistema parametrikoek IFC fitxategi estandarren esportazioa 
jasan beharko dute, BIM softwareetan inportatuak 
izan daitezen. 2017ko maiatzean garatu den European 
BIM Summit-en dagoeneko aurkeztu da VisualARQ 2.0 
arkitektura-softwarea, Rhinocerosi lotua; forma libre, 
intuitibo eta zehatzak modu errazean lortu ondoren, IFC 
fitxategi estandar batera esportatzeko aukera ematen du; 
horrela, BIM softwareen bitartez erabili ahal izateko. Baina, 
ez dezagun ahaztu, oraindik ere baliozko IFC artxiboak 
idatzi arren, BIM aplikazio tipikoek ere ez dituztela guztiz 
jasaten jatorrian sortutako entitate geometriko guztiak. 
Horrexegatik, ikuspegi honek ez du geometria trukatzen, 
baizik eta azpiko errezeta edo erlazio matematikoa, aplikazio 
hartzailean geometria hau berriro sortu ahal izateko.

VisualARQ softwarea, diseinu parametrikoa abiapuntu 
izanik BIM aplikazioetara salto egiteko balio izateko sortu 
bada ere, azken urteetan, BIM munduan produktu ugari 
dituen Autodesk enpresak pausoak eman ditu diseinu 
parametrikoak eskaintzen dituen baliabideak BIM formatuan 
zuzenean lortzeko. Horien artean, Autodesk-ek Vasari sortu 
du, Revit softwarearen azpimultzo bat, diseinu nahiz analisi 
parametrikoa zuzenean BIMen egin ahal izateko. Bestalde, 
Dynamo ere sortu du, kode irekiko programazio-ingurunea, 
Revit eta Vasari-rentzako hedadura, Grasshopper-en 
modura Visual Dataflow Programming-a zuzenean BIMen 

barruan egin ahal izateko. Objektu parametrikoen scripting 
edo programazioaren bidez, BIM ingurunean modelatze 
parametrikoa lantzeko ikuspegi natibo ohikoena da.

Oraindik ere, modelizazio asoziatiboaren bi adar hauek 
erabiltzaileek bi mundu ezberdinetan bereizten badituzte, 
argi dagoena da bien integrazio eraginkorra geroz eta 
gertuago dagoela, eta hori notizia ona da; BIMek bilatzen 
duen eraikuntza-efizientzia eta Arkitekturak behar duen 
diseinurako malgutasuna bide bakar batetik bideratu ahal 
izango ditugulako. 
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