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ΜΙΚΡΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στην παρούσα διπλωματική εργασία διερευνάται η αισθητική, πρακτική, οικονομική και βιοκλιματική χρησιμότητα της κινητής στέγης στο θεατρικό χώρο, τόσο σε ερευνητικό επίπεδο, όσο και με ένα
συγκεκριμένο παράδειγμα εφαρμογής. Αρχικά, γίνεται μια έρευνα πάνω στην αρχιτεκτονική του θεατρικού κτηρίου και στα βασικά χαρακτηριστικά αυτού του απαιτητικού χώρου. Στη συνέχεια, περιγράφεται σε γενικό πλαίσιο η φιλοσοφία της βιώσιμης ανάπτυξης και τα βασικά σημεία της βιοκλιματικής
αρχιτεκτονικής. Έπειτα, δίδεται μια πρώτη επαφή με την τεχνολογία των κινητών στέγαστρων και παρουσιάζονται οι βασικές αρχές σχεδιασμού τέτοιων κατασκευών. Τέλος, τα παραπάνω συνδυάζονται
και εφαρμόζονται σε ένα παράδειγμα εφαρμογής πάνω σε ένα υπάρχον θεατρικό κτήριο της Αθήνας
(Κτήριο «Ε», οδός Πειραιώς 260), πάνω στο οποίο αποφασίζεται η αντικατάσταση της στέγης του με κινητή στέγη, περιγράφεται η μορφή της κίνησης και κάποια κατασκευαστικά θέματα, δίνονται κάποιες
προτάσεις για τη νέα χρήση του εσωτερικού χώρου μετά την επέμβαση, πριγράφονται κάποια πρώτα
μέτρα για την προστασία της ακουστικής του χώρου και την ανάδειξη του βιοκλιματικού χαρακτήρα
της επέμβασης και, τέλος, γίνονται κάποιες βασικές αναλύσεις και έλεγχοι επάρκειας του κτηρίου στην
καινούρια επέμβαση, με χρήση του λογισμικού SAP2000.

SHORT SYMMARY
This thesis is occupied with the aesthetical, practical, economical and bioclimatic use of the retractable
roof in the theatre building, both in the field of research, as with a specific case study. At first, we see a
research on the theatre building architecture and the basic characteristics of this demanding type of
building. After that, there’s a general discussion on the philosophy of sustainable development and the
basic points of bioclimatic architecture. Then, the reader is given a first contact with the retractable roof
technology and the basic design principles of such structures are presented. In the end of this paper,
all of the above are combined and applied in a specific case of an existing theater building in the city of
Athens(Building “E”, Pireos str., 260), on which a replacement of the current roof with a moveable one is
decided, followed by a description of the form of movement and some structural issues and some propositions considering the new use of the internal space after the application. Moreover, some measures are
given to protect the acoustics of the building and others to highlight the bioclimatic aspect of this application, while, in the end, some basic analyses of the building’s bearing structure are run, before and after
the roof application, using a suitable software (SAP2000).

ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η διπλωματική αυτή καταπιάνεται με την εφαρμογή κινητών στέγαστρων σε κτήρια που φιλοξενούν θεατρικά
(ή παρόμοια) θεάματα. Διερευνάται το κατά πόσο εφαρμόσιμη είναι η τεχνολογία της κινητής στέγης σε ένα
τόσο «ευαίσθητο» και ιδιόμορφο κτίσμα, όπως είναι το
θέατρο. Πώς μια τέτοια πολυμορφική κατασκευή μπορεί
να αναδείξει το θεατρικό θέαμα; Τι πρακτικά, οικονομικά, αισθητικά κι ενεργειακά προνόμια μπορεί να προσφέρει στο χώρο και κατά πόσο κινδυνεύει να διαταράξει τη σωστή λειτουργία του; Τα παραπάνω ερωτήματα
αναλύονται πρώτα σε θεωρητικό επίπεδο μέσα από μια
βιβλιογραφική έρευνα στα ανάλογα πεδία, ενώ στο τέλος
πραγματοποιείται μια πρακτική εφαρμογή των ερευνητικών υποθέσεων σε ένα υφιστάμενο θέατρο της Αθήνας.

Το θεατρικό οικοδόμημα είναι ένας τύπος κτηρίου με
πολύ ιδιαίτερες και συγκεκριμένες απαιτήσεις. Γι’ αυτό
και σε αυτή τη διπλωματική αναλύεται το αρχιτεκτονικό
προφίλ αυτών των χώρων. Μετά από μία ιστορική αναδρομή στην εξέλιξη του θεατρικού χώρου, παρουσιάζονται οι βασικές αρχές σχεδιασμού του θεατρικού χώρου,
πώς, δηλαδή, χωροθετείται, τι χώρους περιλαμβάνει, τι
μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές απαιτήσεις έχει, καθώς και το πώς μπορεί και οφείλει ένα τέτοιο κτήριο να
γίνει φιλικό σε άτομα με αναπηρίες. Στη συνέχεια, γίνεται
μια περαιτέρω εμβάθυνση στο σχεδιασμό του αμφιθεάτρου και της σκηνής, την «καρδιά» του θεατρικού οικοδομήματος, όπου λαμβάνει χώρα το εκάστοτε θέαμα.
Δίνονται κάποιες βασικές κατευθύνσεις όσον αφορά την
ορατότητα και την ακουστική στο χώρο, καθώς και κάποιες άλλες σημαντικές παράμετροι, όπως η αρχιτεκτονική των θέσεων των θεατών ή ο αερισμός της αίθουσας.
Στη συνέχεια, η εργασία καταπιάνεται με το θέμα βιοκλματικού σχεδιασμού, μια αναφορά που στη συνέχεια
θα χρειαστεί για την απόδειξη των ενεργειακών προνομίων των κινητών στέγαστρων. Στο κεφάλαιο αυτό, λοιπόν,
επεξηγούνται κάποιες βασικές έννοιες του ενεργειακού
σχεδιασμού, όπως το θερμικό ισοζύγιο, η θερμική άνεση,
τα ενεργητικά και παθητικά συστήματα. Ακολουθεί μια
βασική προσέγγιση στη στρατηγική φυσικής θέρμανσης
και ηλιασμού κι έπειτα στη στρατηγική φυσικού δροσισμού. Τέλος, γίνεται μια αναφορά κάποιων βασικών αρχών του ενεργειακού σχεδιασμού σε υφιστάμενα κτήρια.

Η εργασία έπειτα στρέφει την προσοχή της στην τεχνολογία κινητών στέγαστρων. Πότε προέκυψαν οι πρώτες μορφές κινητών στέγαστρων από τον άνθρωπο; Για
ποιους σκοπούς; Παρ’ ότι η έννοια της κινητής στέγης
υπάρχει από την αρχαιότητα, η εκτενής ενασχόληση του
ανθρώπου με αυτές τις κατασκευές και η αναγωγή τους
σε ειδικό τεχνολογικό κλάδο, δεν έγινε παρά τον 20ο αιώνα. Μέσα από ποικίλα παραδείγματα κτηρίων με κινητή
στέγη, δίνονται οι βασικές αρχές σχεδιασμού των κτηρίων με κινητή στέγη, τόσο από αρχιτεκτονικής σκοπιάς,
όσο και για θέματα στατικά, κατασκευαστικά και μηχανολογικά, καθώς και θέματα συντήρησης. Τέλος, δίδονται
αναλυτικά, τρία παραδείγματα θεάτρων με κινητή στέγη,
δύο στο εξωτερικό κι ένα στην Ελλάδα. Περιγράφεται ο
μηχανισμός κίνησης της στέγης και η παρούσα κατάσταση και λειτουργία του χώρου.
Μετά από την παραπάνω ερευνητική μελέτη πάνω στα
τρία αυτά πεδία (θεατρικό οικοδόμημα, βιοκλιματικός
σχεδιασμός, τεχνολογία κινητής στέγης), παρουσιάζεται
ένα παράδειγμα εφαρμογής σε ένα υφιστάμενο θέατρο.
Επιλέχτηκε ένα από τα κτήρια (κτήριο «Ε») του συγκροτήματος θεατρικών χώρων του Φεστιβάλ Αθηνών της
οδού Πειραιώς 260. Στο κτήριο αυτό, τυπικό παράδειγμα
βιομηχανικού χώρου, προτείνεται η καθαίρεση της σταθερής στέγης κι η αντικατάσταση της μέ κινητή. Μελετάται το πώς αυτή η επέμβαση θα επηρέαζε τον ιδιαίτερο
χαρακτήρα του χώρου, τι νέες δυνατότητες θα προσέφερε στην εκμετάλλευση του εσωτερικού χώρου και τι
προνόμια από ενεργειακή, οικονομική και πρακτική άποψη. Μετά από αυτή τη παράθεση προτάσεων-προβλημάτων-λύσεων, το κτήριο προσομοιώθηκε σε κατάλληλο
λογισμικό στατικών αναλύσεων (SAP2000) και πραγματοποιήθηκαν αναλύσεις και έλεγχοι τόσο στην κλειστή
κατάσταση της στέγης όσο και στην ανοιχτή, για την πιο
έμπρακτη αξιολόγηση της επέμβασης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η παρούσα διπλωματική εργασία καταπιάστηκε με το
θέμα της κινητής στέγης σε ένα τύπο κτηρίου στον οποίο
η στέγη μπορεί να παίξει ιδιαίτερο ρόλο: το θεατρικό
κτήριο. Ο στόχος της εργασίας αυτής ήταν να μελετήσει
τις ιδιαιτερότητες του θεατρικού οικοδομήματος και
τις ιδιαιτερότητες των κινητών στέγαστρων και να μελετηθεί κατά πόσο αυτοί οι δύο «οργανισμοί» μπορούν
να συνεργαστούν, πάντα προς όφελος του θεατρικού
θεάματος και των θεατών του. Το «πάντρεμα» αυτό επιχειρήθηκε τόσο σε γενικό, ερευνητικό επίπεδο, όσο και
πιο συγκεκριμένα και αναλυτικά, σε ένα υφιστάμενο
θεατρικό κτήριο της Αθήνας, στο οποίο μελετήθηκε η
αντικατάσταση της στέγης του με μια νέα, κινητή στέγη.
Είναι γνωστό ότι το θεατρικό θέαμα έχει φιλοξενηθεί τόσο σε κλειστούς όσο και σε ανοιχτούς χώρους, με
πληθώρα πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων σε κάθε
περίπτωση. Έτσι, ο αρχιτεκτονικός «θεατρικός χάρτης»
χωρίζεται σε δύο κατηγορίες: 1) Σε κλειστά θέατρα που
λειτουργούν το φθινόπωρο και το χειμώνα, αρχίζουν να
γίνονται ασφυκτικά στα μέσα της άνοιξης και διακόπτουν τη λειτουργία τους το καλοκαίρι. 2) Σε ανοιχτά
(υπαίθρια) θέατρα που σφύζουν από ζωή το καλοκαίρι,
για τη φιλοξενία περιοδευόντων θιάσων και φεστιβάλ,
ενώ ερειπώνονται στις πρώτες μέρες του φθινοπώρου
και για όλη την υπόλοιπη χρονιά σχεδόν ξεχνιέται η
ύπαρξή τους. Τα τελευταία χρόνια, κυρίως στο εξωτερικό
έχουν γίνει κάποιες αξιόλογες προσπάθειες «υβριδικών»
θεάτρων που, με τη βοήθεια κάποιων κινητών στέγαστρων, μπορούν με ασφάλεια να λειτουργήσουν σε όλη

Εικ.1. 1: Το Bristol Hippodrome, θέατρο της Αγγλίας, κι ο ανοιγόμενος
θόλος του, όπως φαίνεται από την ταράτσα του.
[πηγή: www.bristolhippodrome.org.uk]

τη διάρκεια της χρονιάς, διατηρώντας τα προτερήματα
τόσο του ανοιχτού όσο και του κλειστού θεατρικού θεάματος.

Ωστόσο, τα κτήρια που φέρουν κινητά στέγαστρα εν
γένει, δεν είναι μία καινούρια περίπτωση. Ο άνθρωπος,
ήδη από την αρχαιότητα, αντιλήφθηκε την αναγκαιότητα, βιοποριστική, οικονομική, αισθητική και προσφάτως
οικολογική κι ενεργειακή, για την κατασκευή τέτοιων οικοδομημάτων που προσαρμόζονται στον μετεωρολογικό
ετήσιο κύκλο, αντί να προσπαθούν να αντισταθούν σε
αυτόν με τεχνητά μέσα. Εφόσον σχεδιαστούν με προσοχή, αυτά τα κτήρια μπορούν de facto να λειτουργήσουν
«βιοκλιματικά». Στις μέρες μας, που η ενεργειακή πολιτική και η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελούν μια παρούσα αναγκαιότητα, τέτοιου είδους κτίσματα, που συνδυάζουν το
βιοκλιματικό τους χαρακτήρα με μια πολυμορφική, πολυχρηστική ιδιότητα αλλά και μία αισθητική αναβάθμιση, σίγουρα χρήζουν την προσοχή μας.
Η παρούσα διπλωματική εργασία, συνοψίζει και παρουσιάζει τα αποτελέσματα μιας έρευνας που διήρκεσε
περίπου ενάμιση χρόνο. Στον ενάμιση αυτό χρόνο πέρα
από την απαραίτητη έρευνα σε ελληνική και ξένη βιβλιογραφία, έντυπη αλλά και διαδικτυακή, το πιο πολύτιμο
και πυκνό υλικό ήρθε μέσα από συναντήσεις και συζητήσεις με ανθρώπους, είτε του θεατρικού χώρου, είτε του
τομέα των κινητών στέγαστρων και μέσα από επισκέψεις σε ανάλογους χώρους.

Στα παρακάτω θα δούμε πρώτα σε ξεχωριστή ανάλυση κάθε ένα από τα πεδία αυτού του υβριδικού θέματος:
Πρώτα θα δούμε τον οργανισμό του θεατρικού οικοδομήματος, την εξέλιξή του στα χρόνια, αλλά και τα βασικά
χαρακτηριστικά του στα σημερινά χρόνια. Στη συνέχεια,
θα δοθεί μια συνοπτική σκιαγράφηση αυτού που λέμε
«βιοκλιματική αρχιτεκτονική» σε γενικά πλαίσια. Στο
τέλος αυτού του πρώτου ερευνητικού μέρους, θα δούμε
μια καταγραφή και ανάπτυξη των πιο βασικών σημείων
της τεχνολογίας της κινητής στέγης, με μορφή «εγχειριδίου σχεδιασμού» ενός τέτοιου κτηρίου. Μετά από
αυτό το «θεωρητικό» μέρος, τα συστατικά στοιχεία της
παραπάνω έρευνας θα χρειαστεί να βρεθούν αντιμέτωπα σε ένα παράδειγμα εφαρμογής στο θεατρικό κτήριο
«Ε» της οδού Πειραιώς 260, στην Αθήνα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΑΤΩΝ
2.1. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ
Το θέατρο ως θέαμα έχει τις ρίζες του στην προϊστορία
του ανθρώπου. Αν θέλουμε να μελετήσουμε την ιστορία
του θεάματος του θεάτρου πρέπει να μελετήσουμε την
ιστορία των ανθρώπινων κοινωνιών.

Το θεατρικό οικοδόμημα ακολουθούσε πάντα –κι ακόμα
ακολουθεί- την εξέλιξη του θεατρικού θεάματος και
προσαρμόζεται στις νέες αρχιτεκτονικές προκλήσεις που
φέρει κάθε φορά αυτή η εξέλιξη.
Ας δούμε την εξέλιξη της μορφής του θεατρικού
οικοδομήματος από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα,
βασιζόμενοι στην κατηγοριοποίηση που πρότεινε ο
Toshiro Ogawa (Theatre Engineering and Stage Machinery, 2000).

Α. Κυκλωτικό θέατρο:
Δεν πρόκειται για τύπο οικοδομήματος, αλλά αναφέρεται
στον τρόπο με τον οποίο διεξάγονταν στις προϊστορικές
κυρίως εποχές τα θεατρικά θεάματα (ακόμα και με τη
μορφή θρησκευτικών τελετών), δηλαδή στην
αυθόρμητη περικύκλωση του θεάματος από τους θεατές.
Ο εναγκαλισμός του θεάματος από το κοινό είναι μια
αυθόρμητη (και λογική) βελτιστοποίηση ορατότητας και

Εικ.2. 1: Κυκλωτικό θέατρο

ακουστικής, αφού κάθε θεατής βρίσκεται σε ευθεία με το
θέαμα (G. Izenour, 1992). Αυτή η ακτινική ανάπτυξη του
κοινού σε σχέση με τη σκηνή, πολλές φορές έχει εμπνεύσει
–δικαίως- την αρχιτεκτονική των χώρων θεαμάτων.

Β. Αμφιθέατρο (Αρχαία Ελλάδα):
Η πρώτη, μέχρι νεωτέρας, μορφή οικοδομήματος που
στέγαζε το θεατρικό θέαμα, απαντά στην Ελλάδα του
5ου αιώνα π.Χ. Στον «χρυσό» αυτό αιώνα του Περικλή,
χτίστηκε ένα από τα πρώτα θέατρα στην ιστορία, το
θέατρο του Διονύσου, που φυλάσσεται μέχρι και σήμερα.
Τα θέατρα αυτά ήταν χτισμένα σε βουνοπλαγιές,
ώστε να εκμεταλλεύονται το κεκλιμένο επίπεδο του
εδάφους για λόγους ορατότητας του κοινού. Λέγεται
μάλιστα (G. Izenour, 1992) οτι στην αρχή τα πρώτα
θεατρικά οικοδομήματα ήταν σε οριζόντιο επίπεδο, με
χρήση ικριωμάτων (πρόχειρων ξύλινων κατασκευών)
αύξανόμενου ύψους για τη βέλτιστη ορατότητα των
θεατών. Τα συχνά όμως ατυχήματα απο κατάρρευση των
ικριωμάτων και τραυματισμό των θεατών, οδήγησαν
στην λύση της φυσικής ανύψωσης που προσφέρει η
βουνοπλαγιά. Η μορφή του θεάτρου περιελάμβανε
συνήθως τους εξής χώρους (Ph. Hartnoll, 1968) (βλ.
Εικ.2.2): μία ημικυκλική (για την ακρίβεια τόξο 220˚,

Εικ.2. 2: Δομή αρχαιοελληνικού αμφιθεάτρου
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Γ. Ρωμαϊκό θέατρο:
Τα θέατρα της αρχαίας Ρώμης, αποτελούσαν μια εξέλιξη
των αρχαιοελληνικών αμφιθεάτρων, αλλά έφεραν
κάποιες ουσιώδεις διαφορές.
Κατ’ αρχάς, δεν ήταν πια χτισμένα σε λόφους αλλά
σε επίπεδο έδαφος και μέσα στην πόλη, ανάμεσα σε
άλλα κτήρια. Το κοίλον, που φιλοξενούσε τους θεατές
«συρρικνώθηκε» σε τόξο αυστηρά ημικυκλικό. Η δε
ορχήστρα πήρε κι αυτή ημικυκλική μορφή και απέκτησε

Εικ.2. 3: Κάτοψη θεάτρου του Διονύσου

Εικ.2. 6: Δομή Ρωμαϊκού θεάτρου

Εικ.2. 4: Το θέατρο του Διονύσου “σε χρήση” γύρω στα 200 π.Χ.

συμφωνα με Judith Strong,ABTT, 2010) κλιμακωτή
πλατεία για τους θεατές (κοίλον), ένα κυκλικό
πλακόστρωτο χώρο περικυκλωμένο από το κοίλον,
όπου δρούσε ο χορός (ορχήστρα) και τέλος, ένα
ορθογωνικό κτίσμα (σκηνή) πίσω από την ορχήστρα
όπου εμφανίζονταν τα σκηνικά της κάθε παράστασης, οι
ηθοποιοί, αλλά λειτουργούσε (στο πίσω μέρος της) και
ως αποδυτήρια.

δευτερεύοντα ρόλο, ώσπου, σταδιακά –με την εξαφάνιση
του χορού- έπεσε σε αχρηστία. Κυρίαρχο ρόλο ,πλέον,
παίζει η σκηνή, που είναι υπερυψωμένη και περίτεχνα
διακοσμημένη (Ph. Hartnoll, 1968• Τ.Ogawa, 2000).
Το Ωδείο του Ηρώδου του Αττικού (2ος αι. μ.Χ.) στην
Αθήνα αποτελεί παράδειγμά Ρωμαϊκής θεατρικής
αρχιτεκρονικής, και μάλιστα στην αρχική του μορφή
έφερε ξύλινη στέγη.

Εικ.2. 7: Το Ωδείο του Ηρώδου του Αττικού, σήμερα

Εικ.2. 5: Το θέατρο του Διονύσου, όπως φυλάσσεται σήμερα
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Εικ.2. 8: Το Ωδείο του Ηρώδου του Αττικού σε μία αναπαράσταση
της αρχικής του, στεγασμένης, μορφής

Δ. Το θέατρο «περιβάλλοντος» (Μεσαίωνας):
Με τον όρο «θέατρο περιβάλλοντος» προσδιορίζει ο
Ogawa τον θεατρικό χώρο στην εποχή των μπουλουκιών
(περιοδευόντων θιάσων) στην Ευρώπη του μεσαίωνα
(12ος – 16ος αι. μ.Χ.). Οι θίασοι αυτοί συνήθιζαν να
ταξιδεύουν από πόλη σε πόλη και να παρουσιάζουν

Εικ.2. 11: Αναπαράσταση των κινητών σκηνών (άρματα) της εποχής

Εικ.2. 9: Μπουλούκι παρουσιάζει παράσταση σε πλατεία της Αγγλίας

στις πλατείες θεατρικά έργα (συνήθως θρησκευτικού
περιεχομένου), καθορίζοντας με πολλούς ενδιαφέροντες
τρόπους (Ph. Hartnoll, 1968) τη θέση της σκηνής και των
θεατών: Άλλες φορές η παράσταση δινόταν με τη μορφή
του κυκλωτικού θεάτρου ή σε ορθογωνικές ξύλινες
πλατφόρμες κι άλλες με τη βοήθεια κινητών σκηνών
σε άρματα. Στη δέυτερη περίπτωση, πολλές φορές τα
άρματα ήταν πολλά σε αριθμό και διαδέχονταν το ένα
το άλλο, σαν παρέλαση, ενώ το καθένα παρουσίαζε μια

Ε. Προοπτικό Θέατρο (Ιταλική Αναγέννηση):
Στα μέσα του 16ου αιώνα, κυρίως στην Ιταλία της
Αναγέννησης, το θέατρο ως θέαμα κερδίζει πολύ
έδαφος στις ανώτερες τάξεις, παρέα με μια ταυτόχρονη
επανεκτίμηση των κλασικών θεατρικών έργων. Κατά
συνέπεια, τα μεσαιωνικά θέατρα –είτε κλειστά είτε
υπαίθρια- ήταν ανεπαρκή για τη φιλοξένηση των νέων
φιλόδοξων θεατρικών ιδεών (Ph. Hartnoll, 1968). Νέες

Εικ.2. 12: Κάτοψη του Teatro Olimpico, στη Vicenza.

Εικ.2. 10: Η ορθογωνική πλατφόρμα (επάνω) και το κυκλωτικό θέατρο
(κάτω) στα χρόνια του Μεσαίωνα

διαφορετική σκηνή του έργου σε ένα καινούριο κάθε
φορά κομμάτι του κοινού.
Έτσι, στο μεσαίωνα μιλάμε για ένα θέατρο «μιας χρήσης»
για τον θεατή, που μετακινούνταν από πλατεία σε πλατεία
και κάθε φορά αλληλεπιδρούσε με τον περιβάλλοντα
χώρο για να δημιουργήσει μια νέα, ξεχωριστή δομή
κατάλληλη να φιλοξενήσει το εκάστοτε θέαμα: ένα
θέατρο περιβάλλοντος.

Εικ.2. 13: Τομή του Teatro Olimpico. Στο κέντρο της εικόνας και προς
τα αριστερά βλέπουμε τη σκηνή με την ψευδοπροοπτική της.
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Εικ.2. 14: Το εσωτερικό του Teatro Olympico. Βλέπουμε την εμμονή στη
διακόσμηση ακόμα και της οροφής με τα χρώματα του ουρανού.

δομές για το θέατρο αναζητήθηκαν, με απεύθυνση σε
ανώτερα στρώματα και με σκοπό το «ανέβασμα» πιο
επικών, εντυπωσιακών παραστάσεων.
Μία από αυτές τις νέες δομές ήταν και το προοπτικό
θέατρο.
Χαρακτηριστικό του, η ψευδοπροοπτική
που κοσμεί το βάθος της σκηνής. Με έξυπνη χρήση
του κεκλιμένου επιπέδου, της κουίντας αλλά και
του ζωγραφισμένου σκηνικού, δημιουργείται μια
πρωτόγνωρη (για την εποχή) ψευδαίσθηση βάθους στο
θεατρικό θέαμα.
Τα θέατρα αυτά ήταν κλειστά (εφόσον πλέον το θέατρο
ήταν ένα θέαμα άνεσης), πολυτελώς διακοσμημένα
και διατηρούσαν το ημικυκλικό κοίλον του Ρωμαϊκου
θεάτρου. Χαρακτηριστικο παράδειγμα της κατηγορίας
αυτής είναι το εντυπωσιακο Teatro Olimpico, στη
Βιτσέντζα της Ιταλίας.

ευγενών για τη διεξαγωγή
ενός τέτοιου δρώμενου ήταν
οι αίθουσες χορού ή, ακόμα
πιο συχνά, τα γήπεδα τέννις
(Σημ: οι ευγενείς συνήθιζαν
τότε να παίζουν τέννις
και σε εσωτερικά, ειδικά
διαμορφωμένα, ευρύχωρα
δωμάτια).
Η συνήθεια αυτή οδήγησε
σταδιακά σε ένα νέο
είδος θεατρικού χώρου,
που είχε τη μορφή μιας
μακρόστενης αίθουσας με
μία υπερυψωμένη περιοχή
στην μία της μεριά, όπου
Εικ.2. 16: Εσωτερικό γήπεδο τέννις, διεξάγονταν οι παραστάσεις
τον 17ο αι.
(Τ.Ogawa, 2000). Περιμετρικά
υπήρχε μια πρώτη μορφή θεωρείων για το κοινό, ενώ
στον κεντρικό, άδειο χώρο της αίθουσας, μπροστά από
τη σκηνή, ήταν οι θέσεις των επίτιμων θεατών.

Εικ.2. 17: Ο Λουδοβίκος ο ΙΓ’ στο Petit Bourbon Palace, ένα θέατρο
που συχνά φιλοξενούσε παραστάσεις του Μολιέρου

Εικ.2. 18: Γενική μορφή (κάτοψη) θεάτρου-γηπέδου τέννις
Εικ.2. 15: Το εντυπωσιακο αποτέλεσμα της ψευδοπροοπτικης στη
σκηνη του Teatro Olympico.

ΣΤ. Θέατρο-γήπεδο Τέννις:
Με τη μετάδοση της Αναγέννησης από την Ιταλία
στην υπόλοιπη Ευρώπη, η αγάπη των εύπορων για τις
Τέχνες, και το θέατρο συγκεκριμένα, αυξανόταν ολοένα.
Έτσι, πολύ συχνά, βασιλικές οικογένειες ή οικογένειες
ευγενών καλούσαν διάσημους ηθοποιούς να έρθουν στις
αυλές τους με τους θιάσους τους να παίξουν θέατρο.
Καταλληλότερος χώρος στα παλάτια και τα σπίτια των
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Ζ. Ελισαβετιανό (Σαιξπηρικό) Θέατρο:
Στην Αγγλία, στα τέλη του 16ου αιώνα, η δυναμική
άνοδος της βασίλισσας Ελισάβετ έφερε πολλές
αλλαγές στη χώρα. Μία από τις μεταρρυθμίσεις της
Ελισάβετ ήταν η επιβολή νομοθεσίας για τον έλεγχο
της πενίας. Οι περιοδεύοντες θίασοι στις πλατείες που
ζητούσαν ανταμοιβή για τα θεάματά τους, αυτομάτως
ποινικοποιήθηκαν ως ζητιάνοι (Thomas Larque-A lecture on Elizabethan theatre, 2001). Δημιουργήθηκε,

«The Theatre» (το πρώτο της σειράς), «the Swan Theatre» και φυσικά το «Globe Theatre», που χτίστηκε με
ξυλεία από το «The Theatre» (Ph. Hartnoll, 1968) και
φιλοξένησε τις περισσότερες παραστάσεις του θιάσου
του W.Shakespeare.

Εικ.2. 21: Κάτοψη
του δεύτερου Globe,
που χτίστηκε το
1614, μετά την
ολοκληρωτική
καταστροφή
του πρώτου από
πυρκαγιά

Εικ.2. 19: Παράσταση περιοδεύοντος θιάσου στην αυλή πανδοχείου, στην
Αγγλία της βασίλισσας Ελισάβετ

έτσι, η ανάγκη για ένα «άσυλο» αυτών των ανθρώπων
που στοχοποιήθηκαν κι έμειναν απροστράτευτοι.
Ταυτόχρονα, η παραδοσιακή τακτική των μπουλουκιών
που μάζευαν κόσμο γύρω τους, πρόσφεραν το θέαμα και
μετά βγάζανε τα καπέλα η τα ντέφια για να παραλάβουν
μια κάποια «ευχαρίστηση» από τους θεατές, φαινόταν
να μην αποδίδει, αφού μετά το πέρας του θεάματος ο
κόσμος σκόρπαγε και δεν είχε καμιά δέσμευση στο θίασο.
Αποτέλεσμα των δύο παραπάνω φαινομένων ήταν η
αναζήτηση πιο οργανωμένων χώρων, όπου οι ηθοποιοί
θα προστατεύονταν από το νόμο, αλλά και θα βεβαίωναν
την αμοιβή τους από τους θεατές.
Αρχικά, το «άσυλο» βρέθηκε στις αυλές πανδοχείων της
εποχής, όπου στηνόταν η σκηνή περίπου όπως και στις
πλατείες. Δεν άργησαν, όμως να χτιστούν και οι πρώτοι
χώροι, αμιγώς για θεατρική χρήση. Συνήθως ήταν ξύλινες
κατασκευές, με πολυγωνική κάτοψη, ημι-υπαίθριο και
με μια αρχιτεκτονική «αρένας» (περίκεντρα κτήρια),
εμπνευσμένη εμφανώς από τις αυλές των πανδοχείων,
ή ακόμα και από χώρους ταυρομαχιών (που συχνά στο
παρελθόν χρησιμοποιήθηκαν επίσης από θιάσους Thomas Larque-A lecture on Elizabethan theatre, 2001).
Γνωστά παραδείγματα θεάτρων της εποχής ήταν τα:

Εικ.2. 20: Αναπαράσταση του πρώτου Globe, 1599-1613

Εικ.2. 22: Παράσταση στο Globe, το 1997.

Η. Το θέατρο του Προσκηνίου:
Στις αρχές του 19ου αιώνα, μία απο τις πιο συνήθεις
μορφές θεάτρικού οικοδομήματος γεννιέται, ως εξέλιξη
του προοπτικού θεάτρου της Αναγέννησης. Το κάδρο
που εμφανιζόταν στο μπροστά μέρος της σκηνής στο
προοπτικό θέατρο [βλ. “Ε. Προοπτικό Θέατρο (Ιταλική
Αναγέννηση)”] και χώριζε τη σκηνή από το κοινό,
μετεξελίχτηκε σε προσκήνιο και εκπροσωπούσε πλέον
τον τέταρτο τοίχο που “αφαιρέθηκε” ώστε οι θεατές να
βλέπουν τι γίνεται στο “δωμάτιο”
της σκηνής (Τ.Ogawa, 2000).
Έτσι,
στο
θέατρο
του
παρασκηνίου,
η
“κλωβός”
της σκηνής και ο χώρος
των θεατών αποτελούν δύο
ξεκάθαρα διαχωρισμένους, αλλά
ταυτόχρονα συγκοινωνούντες,
χώρους. Πάνω από το χώρο της
σκηνής και εκτός του οπτικού
πεδίου των θεατών, υπάρχει Εικ.2. 23: Τυπική δομή
υπερκείμενος κενός χώρος (fly- θεάτρου με προσκήνιο
tower) που χρησιμοποιείται για
7

Θ. Ιαπωνικό Θέατρο:
Από τους λαούς της ανατολής, την πιο πλούσια και
περίπλοκη παράδοση στο θέατρο την έχει σίγουρα η
Ιαπωνία. Η τέχνη του θεάτρου στην Ιαπωνία χωρίζεται
σε δύο, κυρίως, σχολές, με μακρά ιστορία:

Εικ.2. 24: Παράσταση στο Silver Strand Theatre, στις Η.Π.Α. Ένα
τυπικό παράδειγμα θεάτρου του προσκηνίου.

να κατεβαίνουν, να ανεβαίνουν -ή ακόμα και να ίπτανταισκηνικά και αντικείμενα της παράστασης (ή και οι ίδιοι
οι ηθοποιοί σε κάποιες περιπτώσεις).
Το θέατρο του προσκηνίου εξακολουθεί να αποτελεί
μια από τις πιο δημοφιλείς αρχιτεκτονικές επιλογές στο
χώρο του θεάτρου, καθ’ ότι φέρει σημαντικό προβάδισμα
για το ανέβασμα παραστάσεων μεγάλης κλίμακας που
στηρίζονται σε σκηνικά εφφέ (Judith Strong, ABTT,
2010).

• Θέατρο Νο (“Noh”): Εμφανίστηκε γύρω στον 14ο αιώνα.
Οι ηθοποιοί ήταν μέλη των ανώτερων τάξεων, φορούσαν
πληθωρικές μάσκες και ακολουθούσαν μια πολύ
συγκεκριμένη και αυστηρή μορφή παρουσίασης του
θεάματος. Η σκηνή στην οποία παίζονται τα θεάματα του
Νο, έχει επίσης πολύ συγκεκριμένη μορφή: Αποτελείται
από ένα μακρόστενο διάδρομο που ενώνεται διαγώνια
με μία μικρή (σε σχέση με τις σκηνές του δυτικού
κόσμου),τετράγωνη σκηνή και συνολικά προσομοίωνει
μια παραδοσιακή κατοικία. Παραδοσιακά (όχι τόσο
σήμερα) το κοινό βρισκόταν σε υπαίθριο χώρο.

Εικ.2. 26: Ψηφιακή αναπαράσταση τυπικής δομής μιας σκηνής
θεάτρου Νο.

Εικ.2. 27: Μία σκηνή θεάτρου Νο, όπως φαίνεται απο τη μεριά των
θεατών.
Εικ.2. 25: Φωτογραφία από το εσωτερικό (πάνω) και κάτοψη (κάτω) του
Wexford Opera House, στην Ιρλανδία. Ένα παράδειγμα σύγχρονου θεάτρου
του προσκηνίου.
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• Θέατρο Καμπούκι (“Kabuki”): Γεννήθηκε περι τον 17ο
αιώνα, σαν αντίδραση στο αυστηρό θέατρο Νο, θέλοντας
να προσφέρει πιο ζωηρά θεάματα στο κοινό. Είναι το πιο
δημοφιλές είδος θεάτρου της Ιαπωνίας κι ένα μεγάλο
μέρος της δημοτικότητας του το κέρδισε γιατί μέχρι τα
1680 οι ηθοποιοί χρησιμοποιούσαν αληθινά σπαθιά επί
σκηνής.
Στην αρχή τα Καμπούκι παίζονταν σε σκηνές Νο. Μετά
πήραν τη δική τους μορφή: ξύλινες στεγαζόμενες
κατασκευές, με πλατεία και θεωρεία για το κοινό (που
είχε τη δυνατότητα να τρώει και να πίνει στη διάρκεια
της παράστασης), και μία σκηνή που αποτελείται
από ένα διάδρομο που περνάει μέσα απο το κοινό και
καταλήγει σε μια τετράγωνη σκηνή (εμφανής η επιρροή
από το παλαιότερο θέατρο Νο). Στη σκηνή του Καμπούκι

Εικ.2. 28: Κάτοψη του Kabuki-za, δημοφιλούς θεάτρου Καμπούκι,
σε μία αρκετά εξευρωπαϊσμένη ανακατασευή του στα 1889.
Διατηρείται μέχρι και σήμερα.

παρατηρούνται (ήδη από τα πρώτα χρόνια του) πολλοί
σκηνικοί μηχανισμοί (περιστρεφόμενες σκηνές, εξέδρες
που ανεβοκατέβαζαν τους ηθοποιούς στη σκηνή κ.α.).

Εικ.2. 29: Παράσταση σε θέατρο Καμπούκι, στα 1770.

I. Σύγχρονες μορφές θεάτρου:
Από τον 20ο αιώνα και μετά, το θεατρικό οικοδόμημα
έχει αναπτυχθεί σε πολλές διαφορετικές κατευθύνσεις.
Με την αλληλεπίδραση των πολιτισμών του σύγχρονου
κόσμου, η αρχιτεκτονική του θεάτρου έχει να προσφέρει
διάφορες υβριδικές μορφές, καθεμία για να εξυπηρετεί
διαφορετικά είδη θεαμάτων. Κυρίαρχη τάση για τον
20ο αιώνα θα μπορούσαμε να πούμε πως είναι η ένωση
του χώρου θεατών-ηθοποιών. Με κύρια επιρροή το
Ελισαβετιανό θέατρο, το σύγχρονο θέατρο φαίνεται
να θέλει τον “τέταρτο τοίχο” να μη διχάζει θεατές και
θεάμενους, αλλά να τους εντάσσει στο ίδιο θεατρικό
περιβάλλον (Τ.Ogawa, 2000).
Κάποια
σύγχρονα
παραδείγματα
(που
συχνά
επικαλύπτονται) αρχιτεκτονικής του θεάτρου είναι τα
παρακάτω (σύμφωνα με: Τ.Ogawa, 2000 • Judith Strong,
ABTT, 2010):
• Θέατρο με προωθημένη
σκηνή
(thrust
stage):
Μέρος
της
σκηνής
“εισέρχεται” (σαν γλώσσα)
στο χώρο των θεατών
και περικυκλώνεται απο
αυτούς.
• Θέατρο με “ανοιχτή”
σκηνή (open stage):
Εδώ το κοινό και οι θεατές
δε χωρίζονται ούτε από
προσκήνιο
ούτε
από
κάποια κουρτίνα. Η σχέση
ηθοποιού-θεατή
είναι
απελευθερωμένη
απο
Εικ.2. 31: Τhrust stage (πάνω)
κάθε είδους “σύνορο”.
και open stage (κάτω)

• Black Box (“μαύρο κουτί”): Πρόκειται για μια πολύ απλή
δομή, ένα χώρο με -συνήθως- τετραγωνική κάτοψη και
κάποια καθίσματα που έχουν δυνατότητα μετακίνησης.
Έτσι η σχετική θέση θεατών-ηθοποιών μπορεί να αλλάζει
σε κάθε παράσταση και να είναι στην διακριτική ευχέρεια
του εκάστοτε σκηνοθέτη.
• Promenade (“περίπατος”): Στο θέατρο promenade η
παράσταση λαμβάνει χώρα σε ένα ευρύτερο κτίσμα, με
πολλούς, πιθανόν, χώρους και το κοινό ακολουθεί τους
ηθοποιούς σε ένα περίπατο: από τη μια πράξη του έργου
στην επόμενη κι από το ένα δωμάτιο του θεάτρου στο
άλλο.

Mawari butai: περιστρεφόμενη σκηνή
για αλλαγή σκηνικών.
Kawikari: Ζωγραφισμένο σκηνικό.
Hanamichi: Σκηνικός διάδρομος που
έφτανε -μέσα από το κοινό- στο πίσω
μέρος του θεάτρου.

Εικ.2. 30: Δομή της σκηνής Καμπούκι και των μηχανισμών της.
Εικ.2. 32: Εσωτερικό του Green Garson Theatre, στο Dallas των
Η.Π.Α. Τυπικό παράδειγμα thrust stage.
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Λίστα Εικόνων:

Εικ.2. 33: Total theater. Η εικόνα του Walter Gropius για το «απόλυτο θέατρο». Μία χαρακτηριστική περίπτωση θεάτρου που δεν
μπορεί εύκολα να ενταχτεί σε μία από τις παραπάνω κατηγορίες:
περιστρεφόμενες θέσεις, μία περιστρεφόμενη κυκλική σκηνή
καθώς και μια δεύτερη σκηνή που περικυκλώνει τους θεατές. Ένα
θέατρο που δεν κατασκευάστηκε ποτέ.

Αυτά είναι λίγα μόνο παραδείγματα της σύγχρονης
αρχιτεκτονικής του θεάτρου.
Άξια να αναφερθεί είναι και η περίπτωση επανάχρησης
κτηρίων (βιομηχανικών χώρων, παλαιών εκκλησιών,
γκαλερί, βιοτεχνιών κ.α.) με σκοπό το ανέβασμα
παραστάσεων, τάση που βρίσκει όλο και περισσότερους
υποστηρικτές και στον 21ο αιώνα. Χαρακτηριστικό
παράδειγμα επανάχρησης στην Ελλάδα είναι οι θεατρικοί
χώροι του Φεστιβάλ Αθηνών στην οδό Πειραιώς 260,
στην Αθήνα, που αποτελούν επανάχρηση κτηρίων παλιάς
βιοτεχνίας. Τα συγκεκριμένα κτήρια αποτελούν και το
αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας.
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2.2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Το θέατρο αποτελούσε πάντοτε ένα ιδιάτερο και
περίπλοκο κτίσμα, με στόχους εξαιρετικά διαφορετικούς
από αυτούς -π.χ.- των κατοικιών ή των βιομηχανικών
κτιρίων. Ένας θεατρικός χώρος δέχεται χιλιάδες εώς και
εκατομμύρια ανθρώπων στη διάρκεια της “ζωής” του,
τους οποίους οφείλει να τους κάνει να νιώσουν οικεία
και άνετα μέσα σε ένα πολύ βραχύ χρονικό διάστημα
“κατοίκησης” του. Πηγαίνουμε στο θέατρο για να ζήσουμε
μια καλλιτεχνική εμπειρία, συμβάν που συνεπάγεται μια
συναισθηματική ή νοητική (σε διαφορετικά ποσοστά
κάθε φορά, ανάλογα με το θέαμα) μετατόπιση. Το κτίριο,
λοιπόν, που καλείται να φιλοξενήσει μια τέτοια διεργασία
πρέπει να φέρει κάποια στοιχεία συναισθηματικής
νοημοσύνης, ώστε να διασφαλίσει την επιτυχία των
καλλιτεχνικών θεαμάτων. Αυτό καθιστά το σχεδιασμό
των κτιρίων αυτών μια περίπλοκη, ευαίσθητη και
ιδιαίτερη διαδικασία. Παρακάτω θα δούμε τις βασικές
αρχές σχεδιασμού του θεατρικού χώρου, βασιζόμενοι σε
ένα μεγάλο βαθμό στις εξαιρετικές συλλογικές μελέτες
της Ένωσης Βρετανών Τεχνικών Θεάτρου (Association of
British Theatre Technicians – ABTT).
Εδώ καλό είναι να ορίσουμε τη λέξη “θεάτρο” ως
κτίριο, καθώς διαφορετικά χρησιμοποιείται ο όρος στην
Ελλάδα και διαφορετικά στο εξωτερικό. Τα θέατρα,
ως ευρεία κατηγορία κτιρίου, σύμφωνα με τους ΑΒΤΤ,
χωρίζονται με βάση τα θεάματα που φιλοξενούν σε:
θέατρα χορού, όπερας, συναυλιών και δράματος. Οι
ABTT εντάσσουν, δηλαδή, και τους συναυλιακούς
χώρους και το χοροθέατρο και την όπερα σε αυτό που
ονομάζουν “θέατρο”. Η ενοποίηση αυτών των χώρων σε
μία αρχιτεκτονική οικογένεια είναι δόκιμη, αφού όλα
αυτά τα κτίρια στεγάζουν ζωντανά θεάματα εικόνας
και ήχου με παρόντες θεατές και θεάμενους. Εμείς
θα ασχοληθούμε στην παρούσα έρευνα μόνο με την
κατηγορία του “θεάτρου δράματος”, τον χώρο, δηλαδή,
που φιλοξενεί αυτό που στην Ελλάδα λέμε, εν γένει,
θεατρική παράσταση (για τους ΑΒΤΤ: drama), θεάματα
δηλαδή όπου κυριαρχεί ο λόγος πολύ περισσότερο από
το τραγούδι και το χορό. Αυτό είναι και το κτίριο που
στην Ελλάδα έχει καθιερωθεί να φέρει, σχεδόν κατ’
αποκλειστικότητα, τον τίτλο “θέατρο”.
2.2.1. Η ΣΥΛΛΗΨΗ ΤΟΥ ‘ΕΡΓΟΥ:
Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να πυροδοτηθεί ο
σχεδιασμός ενός θεατρικού χώρου. Λόγου χάρη, ένας
φτασμένος θίασος να αποφασίσει πως χρειάζεται μια
μόνιμη “κατοικία” για τις παραγωγές του, μια εταιρεία
παραγωγής θεαμάτων να χρειαστεί ένα νέο χώρο για
φιλοξένηση διαφόρων θιάσων, η τοπική αυτοδιοίκηση
μιας επαρχιακής πόλης να αποφασίσει την εγκαινίαση
ενός χώρου για τη φιλοξένηση περιοδευόντων θιάσων
στην πόλη ή μία δραματική σχολή να ξεκινήσει
την κατασκευή ενός θεάτρου για τη στέγαση των
παραστάσεων της σχολής και των φοιτητών. Σε κάθε
περίπτωση, βασικός για τη σύλληψη του έργου είναι ο
ξεκάθαρος καθορισμός των στόχων αυτού του χώρου. Η
απάντηση σε ερωτήματα όπως “Ποιο είναι το όραμα του
νέου αυτού θεάτρου;”, “Ποιος ο στόχος του;” “Τι οφέλη
θα φέρει στην κοινότητα, στις καλλιτεχνικές του ομάδες

και το κοινό του;” είναι ουσιώδης για να τεθούν κάποια
πρώτα θεμελιώδη σημεία για το σχεδιασμό.

Τα θέατρα, ως προς τις παραγωγές που στεγάζουν,
μπορούν να χωριστούν σε δύο ευρείες κατηγορίες: τα
θέατρα παραγωγής και τα θέατρα υποδοχής. Τα θέατρα
παραγωγής παρουσιάζουν θεάματα που είναι παραγωγή
των ίδιων των ιδιοκτητών του χώρου. Αυτό συνεπάγεται
πρόσληψη ηθοποιών, στέγαση μακροχρόνιων προβών,
σχεδιασμός και κατασκευή σκηνικών και όλες τις
δραστηριότητες που περιλαμβάνει το ανέβασμα μιας
παράστασης. Για αυτό το σκοπό, το θέατρο θα χρειαστεί
μια ενεργή καλλιτεχνική ομάδα και μια δυναμική ομάδα
διαχείρισης, χώρο για πρόβες και ίσως και χώρο για
κατασκευή και αποθήκευση σκηνικών και κοστουμιών.
Τα θέατρα υποδοχής, αντίθετα, υποδέχεται θεάματα
που έχουν παραχθεί αλλού,π.χ. απο περιοδεύοντες
θιάσους, Δη.Πε.Θε., ή θιάσους του εξωτερικού. Αυτός ο
τύπος θεάτρου θα πρέπει, κυρίως, να έχει ευελιξία στις
γρήγορες μεταμορφώσεις του χώρου απο παραγωγή σε
παραγωγή (αλλαγές που μπορεί να χρειαστεί να γίνουν
εντός εικοσιτετραώρου). Εδώ η ομάδα διαχείρισης
μπορεί να είναι μικρότερη ενώ οι υποδομές παραγωγής
ελαχιστοποιούνται.
2.2.2. ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ:
α) Το θέατρο στην τοπική οικονομία:
Συνήθως μια τοποθεσία εντός του κέντρου της πόλης
προτιμάται από μια απόμακρη περιοχή, για λόγους
κοινωνικής/εμπορικής αλληλεπίδρασης. Συχνά, η
δημιουργία ενός θεάτρου εμφανίζεται ως μια ευκαιρία
για αναζωογόνηση μιας περιοχής ως “καλλιτεχνικής
γειτονιάς”. Για να επιτευχθεί πράγματι κάτι τέτοιο, πρέπει
κατ’ αρχάς το νέο αυτό θέατρο (ή, στη γενική περίπτωση,
ο καλλιτεχνικός χώρος) να ικανοποιεί μοναδικά κάποιες
συγκεκριμένες ανάγκες της περιοχής και να προσφέρει
ένα πρόγραμμα θεαμάτων που να ελκύει το κοινό. Αυτή,
βέβαια, η ανάδειξη της γύρω περιοχής, ακόμα και στην
ιδανική περίπτωση που τα παραπάνω πληρούνται,
μπορεί να πάρει χρόνια να ευδοκιμήσει. Η πράξη δείχνει
πολλά παραδείγματα μικρών θεάτρων που ξεκίνησαν σε
υποβαθμισμένες περιοχές, αλλά κατάφεραν με τα χρόνια,
μέσα από το δυναμισμό, την ποιότητα της δουλειάς τους
και τις πρωτότυπες εμπειρίες που προσέφεραν στο
κοινό, να κερδίσουν μακροπρόθεσμα τη θέση τους στην
πόλη και να “ανεβάσουν” μαζί τους και την γύρω περιοχή.
Τελικά, η ποιότητα του προγράμματος του θεάτρου είναι
αυτή που θα καθορίσει την προσέλευση του κοινού. Ένας
καλός σχεδιασμός, ωστόσο, μπορεί να δώσει δημιουργικά
ερεθίσματα στους καλλιτέχνες, αλλά και να αναβαθμίσει
την εμπειρία που ζει το κοινό, δίνοντας του κατά το
δυνατόν στο ακέραιο τη δουλειά των καλλιτεχνών.
β) Πρoσβασιμότητα:
Η ποιότητα, η ποσότητα και η εγγύτητα στην πρόσβαση
με Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στο χώρο του θεάτρου για
τους θεατές είναι ένας πολύ σημαντικός γνώμονας για
τη χωροθέτηση του έργου. Γενικά, η χρήση αυτοκινήτου
καλό είναι να αποθαρρύνεται, αλλά σε περιπτώσεις
απομακρυσμένων θεάτρων εκτός πόλης, δεν υπάρχουν
εναλλακτικές λύσεις (εδώ φαίνεται και η προαναφερθείσα
ανάγκη για χωροθέτηση κοντά στο κέντρο της πόλης).

11

Στην περίπτωση αυτή, πάντως, πρέπει να διασφαλιστεί
επαρκής χώρος στάθμευσης, σε μικρή απόσταση από το
θεατρικό χώρο. Εάν το κοινό αναγκαστεί να σταθμεύσει
σε κατοικημένες οδούς, πολύ πιθανή είναι η σύγκρουση
με τις ανάγκες στάθμευσης των εκεί κατοίκων, αρά καλό
είναι η προοπτική αυτή να αποφευχθεί. Τέλος, αναγκαία
είναι η πρόβλεψη ειδικού χώρου στάθμευσης έγγυς του
θεατρικού χώρου για άτομα με αναπηρίες.
γ) Μεταφορές:
Ειδικά στα μεγαλύτερα θέατρα και στα θέατρα
υποδοχής (βλ. πιο πάνω), η ανάγκη για μεταφορά
μεγάλης ποσότητας και μεγάλου μεγέθους σκηνικών
και κοστουμιών είναι αυξημένη. Ο δρόμος έξω από τις
εισόδους των παρασκηνίων (όπου συνήθως γίνεται
η διανομή των διαφόρων αντικειμένων) πρέπει να
είναι τέτοιος ώστε να διευκολύνεται η κίνηση αλλά
και η στάθμευση μεγάλων μεταφορικών οχημάτων. Η
διανομή πολύ συχνά θα συμβαίνει αργά τη νύχτα (π.χ.
Κατά τη γρήγορη εναλλαγή παραστάσεων στα θέατρα
υποδοχής), και χρειάζεται προσοχή και οργάνωση, ώστε
να μην προκληθεί διατάρραξη της κοινής ησυχίας της
κατοικημένης περιοχής.

δ) Ορατότητα/Αναγνωρισιμότητα:
Τα θέατρα, ειδικά τα μεγαλύτερα, (αλλά σε μικρότερη
κλίμακα και τα συνοικιακά) είναι κτίρια που αφορούν το
ευρύ κοινό και είναι θεμιτό να βρίσκονται σε μία επιφανή
θέση στην πόλη και να αναγνωρίζονται εύκολα. Αυτό
μπορεί να επιτευχθεί τόσο από τη χωροθέτηση, όσο από
την αρχιτεκτονική του κτιρίου και από ειδική ξεκάθαρη
σήμανση και διαφήμιση. Η σήμανση και η διαφήμιση
μπορεί να είναι τόσο στη γύρω περιοχή, όσο και πάνω
στο ίδιο το κτίριο. Στη δεύτερη περίπτωση, πρέπει να
προβλεφθεί από νωρίς στο σχεδιασμό ειδικός χώρος στην
πρόσοψη του κτιρίου, ώστε η σήμανση και η διαφήμιση
να συνάδει με την αρχιτεκτονική και τη διακόσμηση του
κτιρίου και να μην παρεμποδίζει η μία την άλλη.
Η θέα από το εξωτερικό (από το δρόμο) στο εσωτερικό
του κτιρίου είναι επίσης σημαντική για την προώθηση
του χώρου και την ενθάρρυνση του κοινού να εισέλθει.
Τα παλιότερα θέατρα έχουν μικρές πόρτες και λιγοστά
παράθυρα που λίγες ευκαιρίες δίνουν στον κόσμο να
δουν “τι γίνεται μέσα”. Σε αυτή την περίπτωση, καλό
είναι να σχεδιαστεί κατάλληλος “φιλόξενος” εξωτερικός
φωτισμός καθώς και ελκυστική σήμανση. Μία καλύτερη
λύση που προτείνεται στα νέα θέατρα είναι η διαφανής
(από γυαλί) είσοδος, ή ακόμα και μέρος ολόκληρης της
πρόσοψης, που επιτρέπει οπτική πρόσβαση στο χώρο
του φουαγιέ και βοηθάει στη “ζωντάνια” του χώρου και
το κάνει πιο ελκυστικό στο νέο κοινό.
ε) Ακουστική περιβάλλοντος:
Οι συνθήκες ακουστικής του περιβάλλοντος χώρου
είναι πολύ σημαντικές στην χωροθέτηση ενός θεάτρου
και μπορούν να έχουν μεγάλη επίδραση στο μετέπειτα
κόστος της κατασκευής, ειδικά στην περίπτωση των
ανοιχτών (θερινών) θεάτρων. Βασική ανάγκη σε ένα
θέατρο είναι η δημιουργία ενός ήσυχου περιβάλλοντος
για το κοινό στη διάρκεια της παράστασης και κάτι
τέτοιο καθίσταται αδύνατο όταν το κτίριο βρίσκεται
κοντά σε σιδηροδρομικές γραμμές, αερολιμένες ή
κεντρικούς δρόμους και λεωφόρους. Παρότι υπάρχουν
τεχνικές και κατασκευές απομόνωσης του ήχου και
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ελαχιστοποίησης των επιπέδων θορύβου, κοστίζουν
πολύ και είναι προτιμότερο να αποφευχθούν μέσω μιας
ορθής χωροθέτησης (αν και αυτή μπορεί να συγκρούεται
με την ανάγκη για χωροθέτηση κοντά στο κέντρο της
πόλης).
Αντίστροφα τώρα, εξίσου σημαντική κατα τη
χωροθέτηση είναι η πρόβλεψη για τη “διαρροή”
θορύβου από το εσωτερικό του θεάτρου προς τη γύρω
περιοχή, ειδικά σε θεάματα με χρήση μουσικής σε
υψηλές εντάσεις και σε ανοιχτά θέατρα. Η εγγύτητα σε
κατοικημένη περιοχή θα προκαλέσει συχνά παράπονα
από την κοινότητα των γύρω κατοίκων, που μπορούν να
οδηγήσουν σε περιορισμούς των ωραρίων λειτουργίας
του θεάτρου, ή, σε ακραίες περιπτώσεις, ακόμα και
σε κλείσιμο του θεάτρου, μετά από παρέμβαση της
δικαιοσύνης. Κι εδώ οι κατασκευαστικές λύσεις
απομόνωσης του θορύβου υπάρχουν αλλά μπορούν να
επιβαρύνουν με δυσβάσταχτα κόστη τους ιδιοκτήτες του
θεάτρου.
Προτείνεται, λοιπόν, οι κατασκευαστές να συμπεριλάβουν
στα πρώτα στάδια του σχεδιασμού κάποιον ειδικό
σύμβουλο ακουστικού σχεδιασμού, για την εξεύρεση των
αποτελεσματικότερων και οικονομικότερων λύσεων.

στ) Η “λεκάνη απορροής” του κοινού:
Βασική παράμετρος στην επίλογη της τοποθεσίας του
νέου θεάτρου είναι το γεωγραφικό εύρος στο όποιο θα
“προμηθεύεται” το θέατρο το κοινό του. Οι αποφάσεις
σχετικά με τη “λεκάνη απορροής” αυτή θα φανερώσει και
τους προβληματισμούς σχετικά με την προαναφερθείσα
πρόσβαση του κοινού στο θέατρο. Η “λεκάνη απορροής”
του κοινού ποικίλει ανάλογα με τον τύπο του θεάτρου
και τις διάφορες περιοχές. Λόγου χάρη, ένα συνοικιακό
θέατρο θα “τραβήξει” κοινό από μια σχετικά τοπική
περιοχή, ενώ ένα μεγαλύτερο θέατρο θα έχει αυξημένο
πελατειακό “βεληνεκές”. Παράλληλα, ένα θέατρο στα
προάστια θα χρειαστεί μια μεγάλη “λεκάνη απορροής”
για να έχει ένα επαρκές κοινό, απ’ ότι ένα παρόμοιου
μεγέθους στο κέντρο της πόλης.
Θεμιτή εδώ είναι μια μελέτη επί του θέματος από
κάποιον σύμβουλο marketing στα πρώτα στάδια του
σχεδιασμού.

ζ) Πρόσθετες πηγές κέρδους:
Πολλά θέατρα στηρίζουν την αύξηση των εσόδων
τους από πρόσθετες δραστηριότητες πέραν της πώλησης
εισιτηρίων, όπως η λειτουργία μπαρ και καντίνας εντός
του φουαγιέ, η πώληση αναμνηστικών αντικειμένων
σχετικών με τις παραστάσεις (merchandise), ή ακόμα
και στην ενοικίαση των χώρων τους για διεξαγωγή
συνεδρίων ή προβών. Η εμπορική επιτυχία των παραπάνω
δραστηριοτήτων, ωστόσο, είναι άμεσα συνυφασμένη
με την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρονται,
αλλά και με τη διαθεσιμότητα παρόμοιων υπηρεσιών
στη γύρω περιοχή. Ο τελευταίος παράγοντας πρέπει να
ληφθεί υπόψην για τη χωροθέτηση του θεάτρου.

2.2.3. ΧΩΡΟΙ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ:
Αφού είδαμε κάποιες κατευθυντήριες γραμμές για την
εξεύρεση της κατάλληλης θέσης του θεάτρου στην πόλη,
προχωράμε τώρα στο εσωτερικό του κτιρίου και στα
βασικά του συστατικά στοιχεία.
Ένα θεατρικό κτίριο χωρίζεται σε τρεις θεμελιώδεις
χώρους, με ξεκάθαρα διαφορετική χρησιμότητα και
λειτουργία:
• 		Ο εισαγωγικός χώρος (φουαγιέ)
• Το αμφιθέατρο (πλατεία) και η σκηνή
• Τα παρασκήνια (backstage).

Αν και τα σχετικά μεγέθη και η ποιότητα των παραπάνω
χώρων αλλάζουν από θέατρο σε θέατρο, τα βασικά
τους χαρακτηριστικά και η μεταξύ τους σχέση σπανίως
αμφισβητείται. Η βασική φιλοσοφία του αυτού του
τρίπτυχου των χώρων είναι η εξής: Το αμφιθέατρο και
η σκηνή είναι η καρδιά του θεατρικού κτιρίου όπου
συναντώνται οι θεατές και οι ηθοποιοί. Οι δύο άλλοι
χώροι, το φουαγιέ και τα παρασκήνια, σχεδιάζονται
έτσι ώστε να εξυπηρετούν τις ανάγκες των δύο αυτών
ομάδων ανθρώπων και να τους “παραδώσουν” στο χώρο
του θεάματος στην καταλληλότερη ψυχική, σωματική
και νοητική κατάσταση.
Παρακάτω θα οριστούν και θα αναλυθούν οι τρεις
αυτοί χώροι, καθώς η κατανόηση της “φύσης” τους είναι
ουσιώδης για το σχεδιασμό του θεάτρου.

Εικ.2. 34: Ένα τυπικό διάγραμμα που δείχνει τους βασικούς χώρους
ενός θεάτρου και τη μεταξύ τους σχέση (κατά ABTT, [1]).

1) Ο εισαγωγικός χώρος (φουαγιέ):
Στο χώρο αυτό, που το κοινό συναντά πρώτο καθώς
εισέρχεται στο θέατρο, βρίσκονται το φουαγιέ (foyer:
μία μορφή αίθουσας αναμονής πριν την παράσταση,
αλλά που συχνά παίρνει τη μορφή αναψυκτηρίου ή
καθιστικού) καθώς και όλες οι υποδομές που απαιτούνται
για να καλύψουν τις ανάγκες του κοινού. Ο χώρος αυτός
πιθανόν να μένει ανοιχτός καθ’ όλη τη διάρκεια της μέρας.
Σε αντίθεση με τους συνήθεις τύπους κτιρίων, οι κυρίως
χρήστες ενός θεατρικού κτιρίου (οι θεατές) θα εισέλθουν
στο κτίριο λίγη ώρα πριν την παράσταση και έπειτα
θα κινηθούν μαζικά στους χώρους του θεάτρου, ειδικά
στα διαλείμματα και στο τέλος της παράστασης. Αυτή
η μορφή κίνησης απαιτεί ένα κτίριο που θα φιλοξενήσει
μεγάλες ομάδες ανθρώπων που ανα τακτά διαστήματα
γεμίζουν χώρους και εκκενώνουν άλλους.
Είναι πολύ σημαντική η ξεκάθαρη διάταξη του χώρου
του φουαγιέ ώστε να “ξεναγήσει” το κοινό (που πολύ
πιθανόν πρώτη φορά εισέρχεται στο συγκεκριμένο
θέατρο) στους χώρους και τις δυνατότητες του θεάτρου
(μπαρ, τουαλέτες, ταμείο) και να το οδηγήσει τελικά στο
χώρο της παράστασης. Οι διάφορες δραστηριότητες
πρέπει να χωροθετηθούν έτσι ώστε να μην συγκρούονται
οι κινήσεις των ομάδων ανθρώπων. Λόγου χάρη, οι
ομάδες που αγοράζουν εισιτήρια στα ταμεία να μην
παρεμποδίζουν τους ήδη έχοντες εισιτήρια να εισέλθουν
στο χώρο του αμφιθεάτρου. Όταν το επιτρέπει το
μέγεθος του θεάτρου, προτιμάται γενικά η τοποθέτηση
των διαφόρων υποχώρων (τουαλέτες, μπαρ, ταμεία)
περιμετρικά του φουαγιέ, ώστε να μην παρεμποδίζεται η
κύρια ροή των θεατών προς το αμφιθέατρο.
Στο χώρο του φουαγιέ εξαιρετικά βοηθητική κρίνεται
και μια κάποια ξεκάθαρη σήμανση που να καθοδηγεί το
κοινό στις θέσεις του, αλλά και στο ταμείο, το μπαρ, τις
τουαλέτες. Βέβαια, ένας καλός σχεδιασμός του χώρου
ξεναγεί με τον καλύτερο τρόπο τους χρήστες, χωρίς να
απαιτείται υπερβολική σήμανση, και όπως υποδεικνύει
και η Judith Strong (μέλος των ΑΒΤΤ), “Όση σήμανση
και να τοποθετηθεί, δε θα μπορέσει να διορθώσει τα
προβλήματα που προκάλεσε ένας κακός σχεδιασμός”.
2) Το αμφιθέατρο (πλατεία) και η σκηνή:
Προχωρώντας πιο βαθιά στο θεατρικό κτίριο,
συναντάμε το χώρο του θεάματος, την “καρδιά” του
κτιρίου, όπου συναντώνται για λίγες ώρες θεατές και
θεάμενοι. Οι δύο υποχώροι του πυρήνα αυτού είναι το
αμφιθέατρο (γνωστό και ως “πλατεία”), που “ανήκει”
στους θεατές και η σκηνή όπου λαμβάνει χώρα η
παράσταση. Η σχετική θέση (τόσο σε κάτοψη όσο και σε
τομή) και το σχετικό μέγεθος αυτών των δύο υποχώρων
είναι η προσωπικότητα του κάθε θεατρικού κτιρίου και
όλες οι πιθανές παραλλαγές (που ακόμα εφευρίσκονται)
προσφέρουν και μια διαφορετική πνοή στη σχέση κοινού
και ηθοποιών. Η σχέση των δύο υποχώρων μελετήθηκε
εκτενώς στην ενότητα 2.1. “ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ” του
παρόντος κεφαλαίου.
Το αμφιθέατρο (πλατεία) πρέπει να σχεδιαστεί με
το βέλτιστη μορφή, ώστε το κοινό να μπορεί να βλέπει
και να ακούει στο ακέραιο την παράσταση που του
παρουσιάζεται. Η μορφή της μπορεί να είναι σταθερή
ή να δίνει τη δυνατότητα μετατροπής απο παράσταση
σε παράσταση, ώστε να δημιουργείται κάθε φορά
διαφορετική σχέση θεατών-ηθοποιού. Το μέγεθος της
πλατείας μπορεί να κυμαίνεται από λιγότερες από 100
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θέσεις στα μικρά θέατρα, μέχρι πολυώροφα αμφιθέατρα
με χιλιάδες θέσεις. Πρόσθετα, στο πίσω μέρος του
αμφιθεάτρου συνήθως εγκαθίσταται και το δωμάτιο
ελέγχου, δηλαδή των τεχνικών χειρισμού του φωτισμού
και -μερικές φορές- των ηχητικών κομματιών της
παράστασης ή των εντάσεων των όποιων μικροφώνων,
εφόσον υπάρχουν. Το δωμάτιο αυτό θα μπορούσε να
εντάσσεται στην ομάδα υποχώρων των “παρασκηνίων”,
αλλά τοποθετείται εδώ, ως υποχώρος του αμφιθεάτρου
από χωροθετικής άποψης.
Εικ.2. 35:
Τυπικό
δωμάτιο
ελέγχου
φωτισμών
(London
Paladium
theatre, UK).

διακριτική απόκρυψη των τεχνολογικών μέσων για
να μη διαταρραχτεί η ατμόσφαιρα της παράστασης,
ή, αντίθετα, την εκούσια εμφάνιση τους ως μέρος της
παράστασης ή στα πλαίσια μιας ευρύτερης βιομηχανικής
ή πιο ειλικρινούς αρχιτεκτονικής του χώρου.
Πρέπει, τέλος, να γίνει κατανοητό το ότι οι απαιτήσεις
ακουστικής του ενιαίου αυτού χώρου σκηνής και πλατείας
θα παίξει καθοριστικό ρόλο στον όγκο και τη μορφή
του και αντίστροφα. Γι’ αυτό και ο προκαταρκτικός
καθορισμός των βασικών διαστάσεων (π.χ. του ύψους)
του χώρου αυτού με βάση τη μετέπειτα χρήση του, είναι
ουσιώδης στα πρώτα στάδια του σχεδιασμού, αφού θα
παίξει καθοριστικό ρόλο στο συνολικό όγκο του κτιρίου
και το κόστος του. Τα στοιχεία ακουστικής αναλύονται
εκτενώς στην αντίστοιχη ενότητα του παρόντος
κεφαλαίου (σελ. ;;;)

Εικ.2. 37: Η πλατεία και η σκηνή στο θέατρο Donmar Warehouse,
στο Λονδίνο, Αγγλία.

Εικ.2. 36: Η πλατεία και η σκηνή στο Theatre des Bouffes du Nord,
στο Παρίσι της Γαλλίας.

Η σκηνή μπορεί να είναι μια διακριτικά ορισμένη
περιοχή του χώρου, ή μια πλατφόρμα απλού
γεωμετρικού σχήματος και μικρού ύψους ή ακόμα κι
ένας εγκιβωτισμένος χώρος, ξεκάθαρα χωρισμένος από
το κοινό, με άνοιχτη την μία όψη του προς το κοινό (το
γνωστό “θέατρο του προσκηνίου” βλ. 2.1.Η.).Η σκηνή
(όσον αφορά τη διεξαγωγή θεατρικών παραστάσεων)
κυμαίνεται συνήθως στο εξής εύρος διαστάσεων:
Πλάτος: 8-12m
Ύψος: 5-7m
Βάθος: 10-14m.
Βέβαια, το παραπάνω ισχύει εφόσον η σκηνή έχει μια
“παραδοσιακή” μορφή ενός ξεκάθαρου όγκου. Υπάρχουν
παραλλαγές που θέλουν τη σκηνή να εμπλέκεται στο
χώρο των θεατών και να μη διαχωρίζεται ξεκάθαρα
ως όγκος μόνος του. Παρ’ όλα αυτα, και σε αυτη την
περίπτωση, τα παραπάνω νούμερα μπορούν να δώσουν
μια κατεύθυνση για το απαιτούμενο εμβαδό κίνησης των
ηθοποιών. Όποιο και να είναι το μέγεθος της σκηνής
πάντως, η παράσταση θα υποστηρίζεται από κάποια
τεχνολογικά μέσα όσον αφορά το φωτισμό, το χειρισμό
των σκηνικών και τα συστήματα ήχου και πρέπει
όλα να βρίσκονται σε μια αρχιτεκτονική σύμπνοια με
το χώρο και τη σκηνή. Αυτό μπορεί να σημαίνει την
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3) Τα παρασκήνια (backstage):
Τα παρασκήνια σε ένα θέατρο πρέπει να καλύπτουν τις
ανάγκες των ηθοποιών (μακιγιάζ, αλλαγή κοστουμιών,
προετοιμασία, χαλάρωση, συγκέντρωση) αλλά και του
συνεργείου της παράστασης που αναλαμβάνει την
αλλαγή των σκηνικών, τη φύλαξη και αντικατάσταση των
σκηνικών αντικειμένων (το λεγόμενο “φροντιστήριο”)
και το χειρισμό του όποιου τεχνολογικού εξοπλισμού
(μηχάνημα τεχνητού καπνού, ρίψη κομφετί, κάθοδος
αντικειμένων με χρήση νημάτων από την οροφή κλπ.
Εξαίρεση αποτελεί ο χειρισμός του φωτισμού της
σκηνής και της ηχητικής επιμέλειας, που ρυθμίζεται από
το δωμάτιο ελέγχου, πίσω από το αμφιθέατρο, όπως
προαναφέρθηκε στην αντίστοιχη ενότητα.). Αυτές οι
δραστηριότητες πρέπει να εκτυλίσσονται εκτός του
οπτικού πεδίου των θεατών, εφόσον είναι επιθυμητή
η διαφύλαξη μιας ατμόσφαιρας μυστικότητας γύρω
από την παράσταση (υπάρχει πάντα και η αντίθετη
περίπτωση της “διάφανης” παράστασης, όπου ο θίασος
“ανοίγει τα χαρτιά” του στο κοινό και τα παρασκήνια
είναι μέρος της σκηνής και ανοιχτά στο κοινό). Έτσι,
οι αρτηρίες πρόσβασης στη σκηνή στα καμαρίνια ή τις
αποθήκες σκηνικών ή τεχνικού εξοπλισμού πρέπει να μη
διέρχονται από περιοχές ανοιχτές για το κοινό.
Τα καμαρίνια, συγκεκριμένα, είναι οι χώροι όπου οι
ηθοποιοί ντύνονται, μακιγιάρονται και προετοιμάζονται
για την παράσταση. Το μέγεθος των χώρων αυτών
ποικίλει ανάλογα με το μέγεθος του θεάτρου και μπορεί
να κυμανθεί από ένα μοναδικό δωμάτιο μέχρι μεγάλους
χώρους που φιλοξενούν θιάσους 100 ατόμων (ή ακόμα
περισσοτέρων σε χοροθεατρικά θεάματα ή στην

όπερα). Τα καμαρίνια πρέπει να διαθέτουν απαραίτητα
τουαλέτες και λουτρά για τους ηθοποιούς, καθώς και
χώρους φύλαξης των κοστουμιών (βεστιάριο).
Τέλος, μέτρα πρέπει να λαμβάνονται για την εύκολη,
γρήγορη και αθόρυβη είσοδο και έξοδο των σκηνικών
και των αντικειμένων στη σκηνή. Γι’ αυτό το σκοπό,
προτείνεται οι είσοδοι στη σκηνή να είναι στο ίδιο
επίπεδο με τη σκηνή και να διατίθεται επαρκής χώρος
κατά την έξοδο, για την γρήγορη καθοδήγηση των
αντικειμένων και σκηνικών στα παρασκήνια χωρίς
τον κίνδυνο πρόσκρουσης σε τοίχους ή ακόμα και
ανθρώπους (ανεπιθύμητο φαινόμενο τόσο για την υγεία
των ανθρώπων και την ακεραιότητα των σκηνικών,

2.2.4. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ/ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ:
Τα θέατρα είναι χώροι που εξυπηρετούνται σε πολύ
μεγάλο βαθμό από ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές
εγκαταστάσεις. Είναι σημαντικό, λοιπόν, να δούμε
συνοπτικά κάποιες κατευθυντήριες γραμμές για τις
εγκαταστάσεις αυτές, που πρέπει να ληφθούν υπόψη ήδη
από τα πρώτα στάδια σχεδιασμού του θεατρικού χώρου.
Αερισμός:
Τα συστήματα κλιματισμού στο χώρο του αμφιθεάτρου
πρέπει να είναι εξαιρετικά αθόρυβα, κρατώντας ένα
επίπεδο θορύβου της τάξης του ΝR20 (Noise Rating) (βλ.
Εικ. 2.39), ή και χαμηλότερο. Για να επιτευχθεί ένα τέτοιο
αθόρυβο σύστημα κλιματισμού απαιτείται διανομή
του αέρα σε μικρές ταχύτητες, γεγονός που οδηγεί σε
μεγάλες διατομές αγωγών. Έτσι, από τα πρώτα στάδια
του σχεδιασμού πρέπει να προβλεφτεί επαρκής χώρος
για τη διέλευση των αγωγών κλιματισμού.

Εικ.2. 38: Το μέγεθος των σκηνικών μπορεί να φτάνει (σε μεγάλα
θέατρα) μεγέθη μικρών κτιρίων και, επομένως, να απαιτούνται ειδικοί
χώροι πλησίον της σκηνής για το «μανουβράρισμά» τους προς και από
τη σκηνή.

όσο και για την αποφυγή θορύβων στη διάρκεια της
παράστασης).
Κλείνοντας την ενότητα αυτή των χώρων του θεάτρου,
πρέπει να αναφερθούν και τα γραφεία της διεύθυνσης
του θεάτρου που δεν μπορούν εύκολα να ενταχτούν σε
μία από τις παραπάνω κατηγορίες. Το μέγεθος του χώρου
αυτού και πάλι καθορίζεται από το μέγεθος του θεάτρου
και τον αριθμό των υπευθύνων που λαμβάνουν μέρος
στη διοίκηση. Η ιδανική τοποθεσία για τα δωμάτια αυτά
είναι ανάμεσα στο φουαγιέ και τα παρασκήνια ώστε να
είναι εύκολη η πρόσβαση και στους δύο αυτούς χώρους.

Εικ.2. 40: Διάγραμμα που συνδέει τα επίπεδα θορύβου NR με τις
εντάσεις ήχου, για τις διάφορες συχνότητες.

Εικ.2. 39: Δύο παραδείγματα διάταξης και διαχωρισμού χώρων σε
θεατρικά κτίρια.

Γενικά, προτιμάται το σύστημα αερισμού εκτόπισης,
ως πιο αποδοτικό και ταυτόχρονα λιγότερο ενεργοβόρο:
εισάγεται αέρας στο χώρο στο επίπεδο του δαπέδου ή
κοντά σε αυτό, με χαμηλή ταχύτητα και σε θερμοκρασία
ελαφρώς μόνο χαμηλότερη από την επιθυμητή
θερμοκρασία δωματίου. Ο δροσερότερος αέρας εκτοπίζει
το θερμότερο αέρα, δημιουργώντας μια ζώνη νωπού
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δροσερού αέρα στο επίπεδο των θεατών. Η θερμότητα
και οι μολυσματικοί παράγοντες που δημιουργούνται
από τις δραστηριότητες του χώρου ανεβαίνουν στην
οροφή, από όπου αναρροφούνται. Για να επιτευχθεί
αυτή η μέθοδος, απαιτούνται κενές «φλέβες» διέλευσης
του αέρα κάτω από το χώρο των θέσεων των θεατών.
Όπου αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί, ο αέρας πρέπει
να εισέλθει από πάνω και να προωθηθεί μηχανικά προς
τα κάτω, ώστε να φτάσει τους θεατές. Αυτή μέθοδος
είναι προφανώς λιγότερο αποδοτική και συνήθως πιο
θορυβώδης.
Όπου το επιτρέπουν οι κλιματικές συνθήκες, συχνά
προτιμάται φυσικός αερισμός, ο οποίος εκμεταλλεύεται
τη νυχτερινή δροσιά ενώ ταυτόχρονα ελαχιστοποιεί τις
ανεπιθύμητες θερμικές διαφυγές. Αυτό επιτυγχάνεται
είτε με αύξηση του ποσοστού ανοιγμάτων στο χώρο (με
ταυτόχρονη προσοχή στα επίπεδα εξωτερικού θορύβου
αλλά και την ακουστική διαφυγή από μέσα προς τα έξω),
είτε με επένδυση του κτιρίου με ειδικά υλικά.

του φωτισμού αλληλεπιδρά άμεσα με την αρχιτεκτονική
του χώρου και πρέπει να λαμβάνεται εξαρχής υπόψη.
Συνήθεις θέσεις του θεατρικού φωτισμού είναι: σε
υψηλά επίπεδα στην οροφή, σε χαμηλότερα επίπεδα
στις προσόψεις του εξώστη και στους πλαϊνούς τοίχους.
Συχνή είναι επίσης η χρήση τράσας στήριξης (truss
system), στηριζόμενης στην οροφή, για ανάρτηση
προσωρινών φωτισμών. Οι παραπάνω εγκαταστάσεις
είναι προφανές ότι κινδυνεύουν να παραμορφώσουν την
αρχιτεκτονική του χώρου, ή η αρχιτεκτονική του χώρου
να είναι τόσο ευαίσθητη που να καθιστά απαγορευτική
την εγκατάσταση αυτή (π.χ. στην περίπτωση ιστορικών
θεατρικών χώρων). Τέλος, σημαντική είναι η ασφαλής
πρόσβαση στις παραπάνω θέσεις φωτισμού, για την –
πολύ συχνή- αντικατάσταση/ρύθμιση των φανών. Για
το σκοπό αυτό μπορεί να χρειαστούν χτιστές σκάλες,
διάδρομοι πρόσβασης, αλλά και συστήματα ασφαλείας
για αναχαίτιση πτώσεων σε περιπτώσεις μεγάλων
θεάτρων.

Εικ.2. 41: Αερισμός από κάτω προς τα πάνω (πάνω τομή) και από
πάνω προς τα κάτω (κάτω τομή).

Φωτισμός: Θεατρικός, Αρχιτεκτονικός και
Έκτακτος:
Ο τεχνητός φωτισμός ενός θεατρικού κτιρίου θα
μπορούσε να διαχωριστεί σε τρεις βασικές κατηγορίες:
Το θεατρικό φωτισμό (χρησιμεύει στο φωτισμό των
παραστάσεων, στο χώρο δηλαδή της σκηνής), τον
αρχιτεκτονικό (διακοσμητικός/χρηστικός φωτισμός για
το χώρο των θεατών, του φουαγιέ κλπ, πριν και μετά τις
παραστάσεις) και τέλος τον έκτακτο φωτισμό (συστημά
φωτισμού έκτακτων περιπτώσεων).
Ο θεατρικός φωτισμός αποτελεί μια ολόκληρη
επιστήμη, συνεχώς εξελισσόμενη, που σκοπό έχει την
καλλιτεχνική εξυπηρέτηση των φωτιστικών αναγκών
του εκάστοτε θεάματος και μόνο. Η εγκατάσταση αυτού
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Εικ.2. 42: Μια τυπική κάτοψη της διάταξης του θεατρικού φωτισμού.

Ο αρχιτεκτονικός φωτισμός χρησιμοποιείται για τη
διακόσμηση του χώρου σε διαφορετικά ύφη (ανάλογα
με την ατμόσφαιρα που πρέπει να δημιουργηθεί πριν
την παράσταση), αλλά και (συνήθως διαφορετικός)
για χρηστικούς λόγους, όπως είναι ο καθαρισμός του
χώρου ή η διεξαγωγή προβών από το θίασο, χωρίς τη
χρήση των –αντιοικονομικών- θεατρικών φωτισμών.
Πρόσθετος φωτισμός χρειάζεται και στο χώρο των
παρασκηνίων, κατάλληλα διαμορφωμένος για τις
ειδικές δραστηριότητες που διεξάγονται εκεί, όπως π.χ.
το μακιγιάζ. Και εδώ, σημαντική είναι η πρόνοια για την
πρόσβαση στο φωτισμό αυτό, για λόγους συντήρησης,
ειδικά σε «ψηλούς» χώρους, όπως το αμφιθέατρο.

Ο έκτακτος φωτισμός είναι πολύ σημαντικός σε όλους
τους χώρους του θεατρικού κτιρίου και συνίσταται
σε φωτεινές επιγραφές των εξόδων και των W.C. με
διακριτικά χρώματα, καθώς και διακριτικό φωτισμό στις
ακμές των σκαλοπατιών που οι θεατές χρησιμοποιούν
για να βρουν τις θέσεις τους. Στο χώρο του αμφιθεάτρου,
η ένταση του έκτακτου φωτισμού πρέπει να κρατάει μια
ισορροπία ανάμεσα στην ασφάλεια (για τους θεατές που
θέλουν να βγουν γρήγορα από το χώρο στη διάρκεια της
παράστασης) και την διατήρηση της ατμόσφαιρας και
της αισθητικής της παράστασης (ειδικά στις περιπτώσεις
που γίνεται συσκότιση του χώρου για αλλαγή σκηνικών
ή εφαρμογή ειδικών εφέ).
Τεχνολογία σκηνικού χώρου:
Στα μεγαλύτερα θέατρα, συχνά εμφανίζεται η ανάγκη
μηχανικών εγκαταστάσεων στο χώρο της σκηνής, όπως
συστήματα αιώρησης, περιστρεφόμενες σκηνές, βαγόνια
(κινητές πλατφόρμες), γέφυρες ή ανελκυστήρες. Για
την σωστή εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρησή
τους, χρειάζεται να προβλεφτεί κατάλληλη διαμόρφωση
του σκηνικού χώρου στο στάδιο του σχεδιασμού.
Παράλληλα, σημαντικά ηλεκτρικά φορτία χρειάζεται
να τροφοδοτηθούν για τη λειτουργία αυτών των
σημαντικών μηχανισμών.

Ήχος και επικοινωνία:
Κατάλληλος εξοπλισμός στο θεατρικό κτίριο θα
απαιτηθεί για:
• αναπαραγωγή ηχογραφημένου ήχου, αλλά και ενίσχυση
ζωντανού ήχου για τις ανάγκες της παράστασης,
• προβολή βίντεο για τις ανάγκες της παράστασης,
• συστήματα ενημέρωσης κοινού στο χώρο του φουαγιέ,
του αμφιθεάτρου και –στα μεγάλα θέατρα- στα
παρασκήνια.
• βίντεο-συστήματα ασφαλείας για τη διεύθυνση,
• συστήματα ενδοεπικοινωνίας μεταξύ τεχνικού
προσωπικού, ηθοποιών, διεύθυνσης κλπ.
Χρειάζεται,
λοιπόν,
κατάλληλη
διαμόρφωση
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σε όλο το κτίριο για
την επαρκή εξυπηρέτηση όλων των παραπάνω. Στο
χώρο του αμφιθεάτρου πρέπει να προβλεφτεί χώρος για
τοποθέτηση ηχείων και πλατφόρμας ζωντανού χειρισμού
ήχου (που μπορεί να αντικαταστήσει αναγκαστικά
θέσεις θεατών) (βλ. Εικ. 2.44), ώστε να εξυπηρετεί τους
χειριστές, χωρίς να παρεμποδίζει το οπτικό πεδίο των
θεατών –τόσο προς τη σκηνή, όσο και προς τις εξόδους
κινδύνου.

Εικ.2. 44: Πλατφόρμες χειρισμού ήχου και ο χώρος που αυτές
παραλαμβάνουν ανάμεσα στους θεατές.

Εικ.2. 43: Πάνω:Οι μηχανισμοί της σκηνής του Globe theater (17ος
αι.). Κάτω: Σύστημα αιώρησης απο την εποχή της αναγέννησης.
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2.2.5. ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ:
Είναι σημαντικό να δούμε εδώ πώς μπορεί να ενταχθεί
στο σχεδιασμό ενός θεατρικού κτιρίου η μέριμνα για τα
άτομα με αναπηρίες. Ως άτομα με αναπηρίες θεωρούνται
γενικά:
-Κινητικά ανάπηροι
-Άτομα με Κινητικές δυσκολίες
-Τυφλά άτομα
-Άτομα με προβλήματα όρασης
-Κωφοί
-Άτομα με προβλήματα ακοής
-Άτομα με Μαθησιακές Δυσκολίες
-Άτομα με Διανοητικά προβλήματα
Από τη μέριμνα για τους ανθρώπους αυτούς επωφελούνται ταυτόχρονα και άλλες ομάδες ανθρώπων όπως
άτομα τρίτης ηλικίας, άτομα με προσωρινές αναπηρίες,
γονείς με μικρά παιδιά, έγκυες γυναίκες, άτομα με ασυνήθεις σωματικές διαστάσεις. Στα παρακάτω παραθέτουμε
κάποια μέτρα που αφορούν την ειδική περίπτωση των
θεατρικών κτιρίων. Φυσικά, υπάρχουν κι άλλα γενικότερα μέτρα που πρέπει να ληφθούν (ράμπες στην είσοδο του θεάτρου, ειδικά WC, ειδικές θέσεις στάθμευσης
αυτοκινήτων κλπ.), αλλά δεν αναφέρονται εδώ καθότι
εντάσσονται στη γενικότερη μέριμνα για ΑΜΕΑ, που είναι εκτός του αντικειμένου της παρούσας έρευνας.

Γενικές Αρχές:
Ένας βασικός στόχος του «σχεδιασμού για όλους» ενός
θεατρικού κτιρίου είναι τα άτομα με αναπηρίες να έχουν
τη δυνατότητα να απολαύσουν το θέαμα που προσφέρεται όπως κάθε άλλο μέλος του κοινού, κάτω από ένα
καθολικό σχεδιασμό, χωρίς να χρειάζεται να χρησιμοποιήσουν «ειδικές» διαδρομές ή εγκαταστάσεις (με εξαίρεση
φυσικά την περίπτωση των WC). Η πιο απαιτητική παράμετρος του σχεδιασμού είναι αυτή των ατόμων σε αναπηρικά αμαξίδια, αλλά καθοριστικές είναι κι οι ανάγκες
των περιπατητικών ατόμων με αναπηρίες, καθώς και
των ατόμων με προβλήματα όρασης και ακοής. Τα άτομα
σε αναπηρικά αμαξίδια πρέπει να μπορούν να εισέλθουν
στο κτίριο από την ίδια είσοδο με το ευρύ κοινό και να
απολαμβάνει με ευχέρεια τις όποιες παρεχόμενες υπηρεσίες. Αυτό αναγκαστικά θα επηρεάσει τις λεπτομέρειες
σχεδιασμού του ταμείου αγοράς εισιτηρίων, τις τουαλέτες και τα καθίσματα του αμφιθεάτρου.

προσδιορίζεται ως το μέγιστο των: 1% του συνολικού
πλήθος θέσεων ή έξι θέσεις. Οι θέσεις αυτές συχνά κατασκευάζονται έτσι που να μπορούν να αφαιρεθούν ώστε
να πάρει το χώρο τους ένα αμαξίδιο, ή να χρησιμοποιούνται ως έχουν από το ευρύ κοινό όταν δε χρησιμοποιούνται από αμαξίδιο. Μία θέση αμαξιδίου μπορεί να απαιτεί
την αφαίρεση έως και τεσσάρων συμβατικών θέσεων.
Καλό είναι, δίπλα από τις θέσεις αμαξιδίων να υπάρχουν

Εικ.2. 46: Τυπικές διαστάσεις αναπηρικού αμαξιδίου.

και συμβατικές θέσεις για τη φιλοξενία των συνοδών
των εν λόγω ατόμων καθώς και σε κάποιες περιπτώσεις
να επιτρέπεται η τοποθέτηση δύο ατόμων με αμαξίδια
το ένα δίπλα στο άλλο. Γενικά, τα αναπηρικά αμαξίδια,
και ειδικά τα μηχανοκίνητα, τοποθετούν τον χρήστη σε
πιο ψηλή θέση σε σχέση με τις συνήθεις συμβατικές θέσεις. Γι’ αυτό το λόγο, η τοποθέτηση θέσεων για αμαξίδια πρέπει να γίνεται με προσοχή, ώστε να μην εμποδίζει
την ορατότητα των συμβατικών θέσεων. Το τελευταίο
μπορεί να αποφευχθεί με κατάλληλη τοπική ρύθμιση της
στάθμης του δαπέδου.

Εικ.2. 45: Γενικό απαιτούμενο πλάτος διαδρόμου για την κίνηση διαφόρων ατόμων με αναπηρίες ή γενικότερα άτομα χρήζοντα βοηθείας.

Άτομα σε αναπηρικά αμαξίδια:
Παρακάτω βλέπουμε τα διάφορα μέτρα που πρέπει να
λαμβάνονται για άτομα σε αναπηρικά καροτσάκια, ανάλογα με τους διάφορους χώρους του θεατρικού κτιρίου.
Αμφιθέατρο: Σύμφωνα με την DDA (Disability
Discrimination Act) στην Αγγλία, απαιτείται ένας ελάχιστος αριθμός θέσεων για άτομα με αμαξίδια, ο οποίος
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Εικ.2. 47: Παράδειγμα θέσης αναπηρικού αμαξιδίου σε αμφιθέατο,
στο Royal Opera House, UK.

Φουαγιέ: Η κεντρική είσοδος του θεάτρου είναι ιδιαίτερα βοηθητικό να είναι αυτόματη ώστε να εξυπηρετεί χωρίς δυσκολία τα άτομα με αναπηρίες. Επίσης, τα ταμεία
για το κοινό, καθώς και το μπαρ, καλό είναι να διαθέτουν
περιοχές (αν όχι στο σύνολο τους) χαμηλότερης στάθμης
για την εξυπηρέτηση των ανθρώπων σε αμαξίδια.

Βιβλιογραφία:
1. Strong J. & ABTT (Association of British Theatre
Technicians), 2010, Theatre Buildings: A design guide,
Routledge, London.
2. Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την
Υγεία στην Εργασία - http://osha.europa.eu .
3. www.accessible-cyprus.com : “Εγχειρίδιο εξυπηρέτησης ατόμων με αναπηρία και ατόμων με μειωμένη
κινητικότητα”, ΚΟΤ, Κύπρος.
4. “Σχεδιάζοντας για όλους: Οδηγίες σχεδιασμού.”,
Γραφείο μελετών για άτομα με αναπηρίες, Υπουργείο
ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Λίστα Εικόνων:

Εικ.2. 48: Παράδειγμα ταμείων είσπραξης εισιτηρίων σε στάθμη κατάλληλη για όλους, στο Norwich Theatre Royal, UK.

Παρασκήνια: Παρόμοιες κατευθυντήριες γραμμές πρέπει να δοθούν και στο σχεδιασμό των παρασκηνίων, για
τις περιπτώσεις ηθοποιών, σκηνοθετών ή τεχνικών που
ανήκουν στην κατηγορία ατόμων σε αναπηρικά αμαξίδια: προσβάσιμοι χώροι ένδυσης, WC, δωμάτια ελέγχου
κλπ.
Άτομα με προβλήματα όρασης:
Τα μέτρα που μπορούν να κάνουν το θέατρο ένα πιο
φιλόξενο και λειτουργικό χώρο για ανθρώπους με προβλήματα όρασης είναι:
• Επιλογή υλικών με χρώματα μεγάλων αντιθέσεων
μεταξύ των τοίχων, πατώματος, θυρών, σκαλοπατιών, σημάνσεων κλπ.
• Ξεκάθαρη, ανάγλυφη σήμανση σε επαρκή μεγέθη.
Μερικές φορές προστίθεται και σήμανση σε Braille,
αν και μόνο το 10% των τυφλών ατόμων γνωρίζουν
ανάγνωση γλώσσας Braille.

2.34-2.39: Strong J. & ABTT (Association of British
Theatre Technicians), 2010, Theatre Buildings: A design
guide, Routledge, London.
2.40: http://personal.cityu.edu.hk/
2.41: Strong J. & ABTT (Association of British Theatre
Technicians), 2010, Theatre Buildings: A design guide,
Routledge, London.
2.42: http://fitzgeraldtheater.publicradio.org
2.43: Ogawa, T., 2000, Theatre Engineering and Stage
Machinery, Entertainmen technology Press, England.
2.44: Strong J. & ABTT (Association of British Theatre
Technicians), 2010, Theatre Buildings: A design guide,
Routledge, London.
2.45: “Σχεδιάζοντας για όλους: Οδηγίες σχεδιασμού.”,
Γραφείο μελετών για άτομα με αναπηρίες, Υπουργείο
ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
2.46: “Σχεδιάζοντας για όλους: Οδηγίες σχεδιασμού.”,
Γραφείο μελετών για άτομα με αναπηρίες, Υπουργείο
ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
2.47: Strong J. & ABTT (Association of British Theatre
Technicians), 2010, Theatre Buildings: A design guide,
Routledge, London.
2.48: Strong J. & ABTT (Association of British Theatre
Technicians), 2010, Theatre Buildings: A design guide,
Routledge, London.
2.49: “Σχεδιάζοντας για όλους: Οδηγίες σχεδιασμού.”,
Γραφείο μελετών για άτομα με αναπηρίες, Υπουργείο
ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

Εικ.2. 49: Ελάχιστα ελεύθερα πλάτη όδευσης για άτομα με προβλήματα όρασης.
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2.3 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ
ΣΚΗΝΗΣ
Το σημαντικότερο τμήμα ενός θεατρικού κτιρίου είναι
φυσικά ο χώρος όπου διεξάγεται το θέαμα μπροστά
στους θεατές. Αυτό το χώρο περικυκλώνουν το φουαγιέ
και τα παρασκήνια. Με βάση το σχεδιασμό αυτού του χώρου καθορίζεται ο χαρακτήρας κι οι παράμετροι σχεδιασμού όλου του κτιρίου. Ο σχεδιασμός του αμφιθεάτρου
(πλατεία) και της σκηνής είναι μια ιδιαίτερα περίπλοκη
διαδικασία καθώς λαμβάνονται υπόψην ευαίσθητοι παράγοντες, όπως η ψυχολογία και η άνεση του θεατή και
του ηθοποιού, η συγκέντρωση του ήχου και του φωτός
σε επιθυμητά σημεία κι εντάσεις και, γενικά, η διαμόρφωση της κατάλληλης ατμόσφαιρας για να αναδειχθεί
με το βέλτιστο τρόπο ένα έργο τέχνης, μια θεατρική παράσταση.

Πιν. 2.1: Το φορτίο σχεδιασμού του δαπέδου της σκηνής ενός θεάτρου, σύμφωνα με διάφορους κανονισμούς.

Στο σχεδιασμό της πλατείας και της σκηνής, κυρίαρχα
ζητήματα είναι αυτά της ορατότητας και της ακουστικής.
Στη φυσική, τόσο τα οπτικά όσο και τα ακουστικά σήματα θεωρείται ότι μεταφέρονται με τη μορφή κυμάτων
σε ευθείες τροχιές. Οι δέκτες των κυμάτων αυτών στον
ανθρώπινο οργανισμό είναι: για τα οπτικά σήματα, μια
φωτοευαίσθητη μεμβράνη στο μάτι, ονόματι αμφιβληστροειδής χιτώνας και, για τα ακουστικά σήματα, μια
μεμβράνη ευαίσθητη σε πιέσεις στο εσωτερικό του αυτιού, ονόματι τύμπανο (βλ. Εικ. 2.50). Και τα δύο αυτά
συστήματα υπάρχουν στον άνθρωπο σε ζεύγη, επιτρέποντας έτσι διοπτρική όραση και στερεοφωνική αίσθηση του ήχου. Όπως σημειώνει ο G. Izenour, «αυτά τα δύο
ζεύγη αισθητήρων (αμφιβληστροειδής και τύμπανο)
είναι τα μοναδικά στοιχεία που παρεμβάλλονται ανάμεσα στον εξωτερικό κόσμο της παράστασης και των ερεθισμάτων και στην προσωπική, εσωτερική «συσκευή»
του κάθε θεατή, περισσότερο ή λιγότερο ευαίσθητη, από
άνθρωπο σε άνθρωπο». Γίνεται αντιληπτό, λοιπόν, ότι η
«φροντίδα» -μέσω του σχεδιασμού- των σημάτων που
δέχονται αυτοί οι δύο δέκτες έχει καθοριστικό αποτέλεσμα στην επιτυχία των παραστάσεων που παίζονται στο
κτίριο και στην ψυχαγωγία των θεατών.
Άνοιγμα Σκηνής
Πλάτος

Ύψος

Εικ.2. 50: Οι αισθητήρες εικόνας και ήχου στον ανθρώπινο οργανισμό.

2.3.1 ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ:

Ένας καλός σχεδιασμός της ορατότητας στο χώρο του
αμφιθεάτρου και της σκηνής συνίσταται, γενικά, στη συγκέντρωση της προσοχής (στη σκηνή, τους ηθοποιούς,
τα σκηνικά, κλπ.), την ελαχιστοποίηση του περισπασμού
(από τους άλλους θεατές, από τα παρασκήνια, κλπ.) και
τη δημιουργία και διατήρηση της επιθυμητής ατμόσφαιρας. Στα ακόλουθα θα δοθούν κάποιες κατευθυντήριες
γραμμές για το σχεδιασμό της περίπτωσης του θεάτρου
προσκηνίου, καθότι αποτελεί μια πολύ συνήθη περίπτωση σχέσης αμφιθεάτρου-σκηνής, αλλά και επειδή είναι
μια διάταξη όπου εύκολα μπορούν να μελετηθούν οι αρχές της ορατότητας. Στις άλλες περιπτώσεις διάταξης
αμφιθεάτρου-σκηνής (κυκλικό θέατρο, θέατρο με προωθημένη σκηνή, κλπ), εύκολα μπορεί να γίνει μια αναγωγή και προσαρμογή των βασικών αρχών που παρουσιάζονται παρακάτω. Στην περίπτωση των πολυμορφικών
θεατρικών χώρων (π.χ. Black box) που δε διατηρούν σταθερή σχέση πλατείας-σκηνής, είναι προφανές ότι είναι
αδύνατη η a priori βελτιστοποίηση της ορατότητας για
όλες τις πιθανές μορφές που μπορεί να πάρει ο χώρος. Σ’
αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να αρκεστούμε σε μία μέση
λύση που να κρατάει τα επίπεδα ορατότητας σε αποδεκτά επίπεδα σε όσες περισσότερες μορφές γίνεται.
Αρχικά, καλό είναι να ορίσουμε τη έννοια του οπτικού
πεδίου, που θα χρησιμοποιηθεί συχνά σ’ αυτή την ενότητα, αφού είναι η βάση της μελέτης της ορατότητας:
Οπτικό πεδίο (κατά G.Izenour) ορίζεται ως η «διαδρομή»
της όρασης από τη θέση ενός θεατή σε ένα αμφιθέατρο
(συνήθως καθισμένου) μέχρι τη θέση του ηθοποιού ή του
χώρου του θεάματος γενικότερα.

Κυρίως Σκηνή

Πλάτος

Ύψος

Βάθος

Πιν. 2.2: Τα συνήθη μεγέθη σκηνής και ανοίγματος σκηνής στο κοινό
(στην περίπτωση του θεάτρου προσκηνίου), για διάφορα μεγέθη
θεάτρου σύμφωνα με μελέτη του Γερμανού ειδικού στην τεχνολογία
θεάτρου Walther Unruh.
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Σε αυτό το κεφάλαιο, εκτός από τα ζητήματα της ορατότητας και της ακουστικής, θα ασχοληθούμε δευτερευόντως με θέματα κατάλληλου αερισμού της αίθουσας
καθώς και με κάποια θέματα αρχιτεκτονικής των θέσεων
των θεατών.

Εικ.2. 51: Η ορατότητα από τη θέση των θεατών στο Walt Disney
Concert Hall.

Ένα καλό οπτικό πεδίο είναι αυτό στο οποίο δεν υπάρχουν εμπόδια στη διαδρομή του και η απαιτούμενη γωνιακή μετατόπιση (οριζόντια και κατακόρυφη) των ματιών και του κεφαλιού, βρίσκεται εντός των κριτηρίων
άνεσης (βλ. Εικ. 2.60, 2.61).
Γενικά, για να έχουμε μια ικανοποιητική ορατότητα
του θεατή, η κάτοψη κι η τομή του χώρου του αμφιθεάτρου και της σκηνής πρέπει να υπακούν σε κάποιους περιορισμούς. Ο σχεδιασμός ενός αμφιθεάτρου συνίσταται
στο να δημιουργηθεί μια περιοχή καθισμάτων εντός αυτών των περιορισμών και, με βάση το παραγόμενο «σχήμα», να καθοριστεί η θέση των τοίχων και το σχήμα (η
κλίση κυρίως) του πατώματος. Οι εν λόγω περιορισμοί
είναι οι ακόλουθοι:

3. Στο θέατρο προσκηνίου, το κοινό θα αποφύγει να καθίσει σε περιοχές πέραν μιας ευθείας που σχηματίζει γωνία 100ο με την άκρη της σκηνής.

1. Η οριζόντια γωνία της πολυχρωματικής όρασης (χωρίς
κίνηση του ματιού) είναι περίπου 40ο .

Εικ.2. 54: Το όριο των 100ο στις προτιμώμενες θέσεις στο θέατρο
προσκηνίου.

Εικ.2. 52: Το εύρος της πολυχρωματικής όρασης.

2. Στην περίπτωση του θεάτρου προσκηνίου, η κατάταξη των προτιμώμενων περιοχών καθισμάτων στο αμφιθέατρο (με κριτήριο την ευκρίνεια των αντικειμένων και
επιβεβαιωμένο από έρευνα σε δείγμα θεατών) είναι η
ακόλουθη:
α. Μπροστινές-Κεντρικές
β. Μεσαίες-Κεντρικές
γ. Μεσαίες-Ακραίες
δ. Μπροστινές-Ακραίες
ε. Πίσω-Κεντρικές
στ. Πίσω-Ακραίες

4. Η κατακόρυφη γωνία πέρα από την οποία η δυνατότητα αναγνώρισης σχημάτων πέφτει ραγδαία, είναι περίπου 30ο .

Εικ.2. 55: Η οριακή κατακόρυφη γωνία των 30ο στο θέατρο και τον
κινηματογράφο.

Εικ.2. 53: Η κατάταξη των προτιμώμενων περιοχών καθισμάτων στο
θέατρο προσκηνίου.

Να σημειωθεί ότι, αν οι παραπάνω περιορισμοί εφαρμοστούν σε οριζόντιο επίπεδο σε οποιοδήποτε θέατρο
προσκηνίου, θα σχηματιστεί μια περιοχή βέλτιστης ορατότητας ελλειπτικού σχήματος στην κάτοψη.
Παρακάτω θα δούμε κάποιες βασικές παραμέτρους
σχεδιασμού αυτής της σχέσης αμφιθεάτρου-σκηνής,
πρώτα σε οριζόντιο επίπεδο –δηλαδή στην κάτοψη- και
στη συνέχεια σε κατακόρυφο επίπεδο –δηλαδή σε κατακόρυφη τομή.
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Κάτοψη:
Καμπυλότητα θέσεων:
Για να έχουμε άμεση οπτική σχέση όλων των θεατών με τη σκηνή, πρέπει
το σύνολο των θέσεων να
είναι στραμμένο προς τη
σκηνή. Αυτό συνεπάγεται
την εφαρμογή καμπυλότητας στις σειρές των
θέσεων. Το κέντρο καμπυλότητας θεωρείται συνήθως ότι κείται πάνω σε
μια ευθεία που διέρχεται
από το κέντρο της σκηνής
και σε βάθος πίσω από το
προσκήνιο, ίσο με το βάθος του αμφιθεάτρου (βλ.
Εικ. 2.56) . Ωστόσο, για οικονομικούς και κατασκευαστικούς λόγους, συχνά
Εικ.2. 56: Το κέντρο καμπυλότητας
προτιμάται η τοποθέτηση των σειρών καθισμάτων.
των θέσεων σε ευθείες
σειρές. Στην περίπτωση αυτή, καλό είναι αυτές οι σειρές
να τοποθετούνται, τουλάχιστον, πάνω στις χορδές των
βέλτιστων τόξων που θεωρητικά απαιτούνται.
Εναλλαγή θέσεων: Για να έχουμε βέλτιστη ορατότητα σε
οποιαδήποτε θέση, δεν πρέπει κανένας θεατής να κάθεται ακριβώς μπροστά από έναν άλλο, εκτός αν παρεμβάλλεται άλλη σειρά θέσεων ανάμεσα. Για να επιτευχθεί κάτι
τέτοιο, είναι αναγκαία η εναλλαγή των θέσεων από σειρά
σε σειρά. Αυτό εφαρμόζεται, καταρχήν, με την απλή τοποθέτηση των καθισμάτων εναλλάξ από σειρά σε σειρά,
με τον προφανή τρόπο (βλ. Εικ. 2.57). Όμως σε μεγάλες
αίθουσες, η μέθοδος αυτή δεν αρκεί παρά στη δημιουργία
μικρού αριθμού σειρών με καλή ορατότητα (εκτός αν οι
τοίχοι είναι παράλληλοι, γεγονός επίφοβο από άποψης
ακουστικής). Γι’ αυτό, εκτός από την τοποθέτηση των θέσεων εναλλάξ, προτιμάται συχνά η (ανεπαίσθητη στο θεατή) εναλλαγή του πλάτους των καθισμάτων (οι εταιρείες
που παράγουν καθίσματα αμφιθεάτρων κατασκευάζουν
συγκεκριμένες ποικιλίες πλάτους των καθισμάτων ακριβώς για το σκοπό αυτό) ή ακόμα η εναλλαγή των μεταξύ
τους κενών κατά την τοποθέτηση.

Εικ.2. 58: Το οπτικό πεδίο κατά την εναλλαγή θέσεων.

Διάδρομοι: Οι διάδρομοι σε μεσαία και μεγάλα θέατρα
είναι απαραίτητοι για την εύκολη διέξοδο των θεατών
και, σύμφωνα με την αντίστοιχη νομοθεσία, πρέπει να
«κόβουν» τις σειρές των θέσεων έτσι ώστε κάθε σειρά

Εικ.2. 59: Ακτινικοί και καμπύλοι διάδρομοι σε θέατρο προσκηνίου.

Εικ.2. 57: Το αποτέλεσμα της εναλλαγής των θέσεων στην ορατότητα
των θεατών.
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να έχει μέγιστο αριθμό θέσεων τις 14. Για λόγους ορατότητας, οι ακτινικοί διάδρομοι (που «ξεκινούν» νοητά από
το κέντρο της σκηνής) είναι οι καλύτεροι, με δεύτερους
καλύτερους τους καμπύλους (βλ. Εικ. 2.59) . Οι διάδρομοι
που είναι κάθετοι στη σκηνή δημιουργούν προβλήματα
ορατότητας στις ακραίες θέσεις, κατά την κυκλοφορία
των θεατών, οπότε καλό είναι να αποφεύγονται. Τέλος,
καλό είναι να αποφεύγεται διάδρομος στο κέντρο του
αμφιθεάτρου κάθετος προς τη σκηνή, καθότι απασχολεί
το χώρο των πιο προτιμώμενων θέσεων.
Βάθος της αίθουσας: Για τον καθορισμό του βάθους
λαμβάνονται υπόψην κυρίως οι 2 ακόλουθοι στόχοι:
1. Οξύτητα της όρασης: Η κανονική όραση ενός ανθρώπου
αντιλαμβάνεται (ξεχωρίζει) ελάχιστη διάσταση ίση με

1/60 (=1’ = «1 πρώτο λεπτό») της μοίρας. Αυτό σημαίνει
ότι σε απόσταση 3m το ανθρώπινο μάτι αντιλαμβάνεται
διαστάσεις μέχρι και 0.1cm, σε απόσταση 15m αντιλαμβάνεται μέχρι και 0.4cm, ενώ στα 30m αντιλαμβάνεται
διαστάσεις από 0.9cm και άνω. Λεπτομέρειες στο μακιγιάζ των ηθοποιών και στις εκφράσεις του προσώπου
τους δεν γίνονται αντιληπτές από τα μάτια των θεατών
σε αποστάσεις μεγαλύτερες των 15m από τη σκηνή.
2. Χωρητικότητα: Με την αύξηση του βάθους της αίθουσας, αυξάνει η χωρητικότητα σε θεατές κι έτσι, μειώνεται
το κόστος αν θεατή, ή αυξάνονται τα δυνητικά έσοδα ανά
παράσταση.
Αν δε ληφθεί υπόψην η οικονομική παράμετρος, η χωρητικότητα καθορίζεται από τις απαιτήσεις βέλτιστης
ορατότητας και οι τελευταίες σειρές τοποθετούνται σε
μια μέγιστη απόσταση 15m από τη σκηνή. Για να ικανοποιηθούν και οι δύο στόχοι, ορατότητα και μέγιστη
χωρητικότητα, ένα βάθος αίθουσας 23m (απόσταση τελευταίας σειράς από το προσκήνιο) θεωρείται αποδεκτή.
Κατακόρυφη τομή:
Από τη μελέτη σε κατακόρυφο επίπεδο καθορίζεται
η ελάχιστη απόσταση της πρώτης σειρά από τη σκηνή,
καθώς και η μορφολογία των κλίσεων του πατώματος
(διαμόρφωση του «πιάτου» του πατώματος).
Γενικά, η μέγιστη κατακόρυφη γωνία των 30ο από το
οριζόντιο επίπεδο, θεωρείται το όριο για τη γωνία που θα
σχηματίζει κεφάλι του θεατή με το επίπεδο της σκηνής.
Ο θεατής της πρώτης σειράς πρέπει να έχει το κεφάλι
του στο ίδιο ύψος με το επίπεδο της σκηνής (δηλαδή να
σχηματίζουν σχετική κατακόρυφη γωνία 0ο). Τέλος, κάθε
θεατής πρέπει να μπορεί να βλέπει ολόκληρη τη σκηνή
πάνω από τα κεφάλια των μπροστινών του θεατών. Με
τους παραπάνω περιορισμούς μπορούν να καθοριστούν
κάποια πρώτα όρια της τομής του αμφιθεάτρου (και πιθανόν του εξώστη αν προβλέπεται).

Εικ.2. 60: Το όριο της κατακόρυφης γωνίας 30ο μπορεί να λειτουργήσει ως κανόνας για τη θέση της πρώτης σειράς των θεατών.

Πιο συγκεκριμένα, παρατίθεται εδώ μια μέθοδος
καθορισμού της κλίσης του πατώματος του αμφιθεάτρου επ’ ευθείας κάθετης στο κέντρο της σκηνής, κατά
Meyer-Cole, με βάση τους παραπάνω περιορισμούς και
τα πρότυπα σχέδια του Dreyfuss (βλ.Εικ 2.62, 2.63) για
τις διαστάσεις του μέσου καθήμενου θεατή:

Εικ.2. 61: Το οπτικό πεδίο του θεατή πάνω από το κεφάλι της αμέσως
επόμενης σειράς (μη λαμβάνοντας, δηλαδή, υπόψην την εναλλαγή
των θέσεων).

Εικ.2. 62: Οι διαστάσεις του μέσου καθήμενου θεατή σε κάτοψη, σύμφωνα με τις μελέτες του Dreyfuss.
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Μέθοδος καθορισμού κλίσης πατώματος κατά
Meyer-Cole (βλ. Εικ. 2.62) :
1) Καθορίζουμε την απόσταση από τη σκηνή των ματιών
του θεατή της πρώτης σειράς, με βάση τη μέγιστη γωνία
των 30ο από την οριζόντια και τον κανόνα ότι πρέπει να
βρίσκονται στο ίδιο ύψος με το επίπεδο της σκηνής (δεδομένου ότι μιλάμε για υπερυψωμένη-«ιταλική» σκηνή).
2) Από τη θέση των ματιών του θεατή της πρώτης σειράς
μετράμε 111.1cm κάτω και 45cm μπροστά και βρίσκουμε
έτσι το ύψος του πατώματος για την πρώτη σειρά.
3) Φέρουμε ευθεία από τη θέση των ματιών της πρώτης
σειράς μέχρι την άκρη του προσκηνίου και την επεκτείνουμε προς τα πίσω. Σημειώνουμε πάνω της τις αποστάσεις όλων των σειρών (αφού έχουμε αποφασίσει πόσες
σειρές θέσεων θέλουμε), ξεκινώντας από τη θέση των ματιών της πρώτης σειράς κι αφήνοντας οριζόντια απόσταση ίση με την απόσταση «πλάτη με πλάτη» των σειρών
(Στην Εικ. 2.64, η διάσταση Α: συνήθως κυμαίνεται από
76cm μέχρι 90cm). Φέρουμε, τέλος, κατακόρυφες γραμμές σε κάθε ένα από τα σημεία αυτά.
Εικ.2. 63: Οι διαστάσεις του μέσου
καθήμενου θεατή
σε κατακόρυφο
επίπεδο, σύμφωνα
με τις μελέτες του
Dreyfuss.

Εικ. 2.64: Το
αποτέλεσμα της
μεθόδου MeyerCole.
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4) Στο πρώτο από τα σημεία που βρήκαμε (οριζόντια
θέση 2ης σειράς) προσθέτουμε ύψος 12.7cm. Έτσι έχουμε τη θέση των ματιών του θεατή της 2ης σειράς. Η θέση
του πατώματος της 2ης σειράς θα υπολογιστεί μετρώντας πάλι 111.1cm κάτω και 45cm μπροστά από τη θέση
των ματιών.
5) Φέρουμε τώρα ευθεία από το ύψος των ματιών του
θεατή της δεύτερης σειράς μέχρι την άκρη του προσκηνίου, και την επεκτείνουμε προς τα πίσω, μέχρι να τμήσει
την επόμενη κατακόρυφη γραμμή, δηλαδή την οριζόντια
θέση της 3ης σειράς. Στο σημείο τομής αυτό προσθέτουμε 12.7cm κι έχουμε, έτσι, τη θέση των ματιών του θεατή
της 3ης σειράς. Κατά τα γνωστά, βρίσκουμε τη θέση του
πατώματος κάτω από την τρίτη σειρά. Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία για όλες τις σειρές κι έχουμε την τελική
κλίση της κεντρικής τομής (επ’ ευθείας κάθετης στη σκηνή) του πατώματος.

Αυτή η κεντρική τομή, που υπολογίστηκε με τη μέθοδο Meyer-Cole (Εικ. 2.64), δεν αποτελεί το τρισδιάστατο
μοντέλο του πατώματος του αμφιθεάτρου, παρά μόνο
μια ακτινική τομή του. Πρέπει η κεντρική τομή να περιστραφεί περί το κέντρο καμπυλότητας των θέσεων (βλ.
ενότητα «Κάτοψη» και Εικ. 2.56), για να μας δώσει το
«πιάτο» του πατώματος του αμφιθεάτρου, δηλαδή την
τρισδιάστατη μορφή του πατώματος (καταλήγει να είναι
μια κοίλη επιφάνεια, εξ’ ου και η ονομασία «πιάτο»).
Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις που η κλίση του πατώματος του αμφιθεάτρου ξεπερνάει το 12.5% ( υψομετρική διαφορά 12.5cm ανά μέτρο μήκους), απαιτούνται
πλατφόρμες κάτω από τις σειρές των θέσεων, καθώς και
σκαλοπάτια στους διαδρόμους.
Επίσης, πρέπει να τονιστεί ότι η παραπάνω μέθοδος
δε λαμβάνει υπόψην της την όποια εναλλαγή θέσεων (βλ.
ενότητα «Κάτοψη») και θεωρεί το οπτικό πεδίο του θεατή να καθορίζεται από το κεφάλι της αμέσως επόμενης
σειράς (βλ. Εικ. 2.61). Στην περίπτωση εναλλαγής θέσεων, το οπτικό πεδίο ενός θεατή καθορίζεται από το κεφάλι του θεατή της μεθεπόμενης σειράς (βλ. Εικ. 2.65)
και στη μέθοδο Meyer-Cole αυτό που αλλάζει είναι η διάσταση 12.7cm που γίνεται 6.35cm (υποδιπλάσια).

Εικ.2. 65: Το οπτικό πεδίο του θεατή πάνω από το κεφάλι της μεθεπόμενης σειράς (λαμβάνοντας, δηλαδή, υπόψην την εναλλαγή των
θέσεων).

Στις περιπτώσεις θεάτρων με μη υπερυψωμένη σκηνή, τύπου «αρένας» (π.χ. Θέατρο με «ανοιχτή» σκηνή/
Open stage), απαιτείται αυξημένη υψομετρική διαφορά
από σειρά σε σειρά (μεγαλύτερη των 12.7cm) ώστε να
αποφευχθεί η παρεμπόδιση της όρασης των θεατών από
τους ίδιους τους ηθοποιούς (βλ. Εικ. 2.66).

Εικ.2. 66: Το πρόβλημα του οπτικού πεδίου σε θέατρο τύπου
«αρένας»: Ο ηθοποιός A κρύβει τους B και C από τους θεατές των 2
πρώτων σειρών.

2.3.2 ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ:
Σε μια αίθουσα αμφιθεάτρου-σκηνής, όλοι οι θεατές
πρέπει να μπορούν να ακούνε καθαρά κάθε ηχητικό
σήμα που σχετίζεται με το θέαμα, ενώ ταυτόχρονα να
«προφυλάσσεται» η ακοή του από όλα τα ηχητικά σήματα που δεν αποτελούν μέρος του θεάματος (π.χ. ήχος αυτοκινήτων εκτός του χώρου, ήχος βροχής, ήχοι αλλαγής
σκηνικών, άνοιγμα-κλείσιμο της πόρτας της αίθουσας,
«τρίξιμο» των θέσεων κλπ.). Το σκοπό αυτό εξυπηρετεί
η μελέτη της ακουστικής μέσω της κατάλληλης επιλογής
της γεωμετρίας του χώρου, των υλικών κατασκευής και
των τελικών επενδύσεων των διαφόρων επιφανειών
της αίθουσας.
Γενικά, έχει αποδειχτεί ότι η καλή ακουστική για
ομιλία (θεατρικά θεάματα) και η καλή ακουστική για
μουσική, είναι περιπτώσεις ασυμβίβαστες. Ο ήχος της
ανθρώπινης ομιλίας σε μια αίθουσα συναυλιών δύσκολα φτάνει στις πίσω θέσεις καθαρά, ενώ μια μουσική
παιγμένη σε ένα θέατρο (χώρο σχεδιασμένο περισσότερο για ομιλία) μπορεί να ακουστεί άψυχη και «στεγνή».
Αυτές οι διαφορές αποδίδονται σε γενικές γραμμές στο
χρόνο αντήχησης του χώρου (reverberation time), όπως
θα δούμε παρακάτω. Λόγου χάρη, για ένα χώρο που θα
χρησιμοποιηθεί για ομιλία, βέλτιστη τιμή του χρόνου
αντήχησης θεωρείται χονδρικά το 1 sec, ενώ για ένα
χώρο μουσικών συναυλιών ο αντίστοιχος χρόνος είναι
τα 2 sec. Βλέπουμε, λοιπόν, πως η βέλτιστη ακουστική
ενός χώρου είναι άμεσα εξαρτημένη από τη χρήση του
χώρου αυτού.
Αλλά πώς ορίζεται η «καλή» ακουστική; Ο προσδιορισμός ενός «ορίου» πάνω από το οποίο η ομιλία σε
ένα χώρο θεωρείται ευκρινής είναι δύσκολη υπόθεση.
Όπως επίσης δύσκολη είναι η πρόγνωση της ακουστικής
απόδοσης ενός χώρου από τα σχέδια (πράγμα που δε
συμβαίνει με την ορατότητα), δηλαδή πριν την κατασκευή του και, κυρίως, τη χρήση του. Ωστόσο, καλό είναι
να γνωρίζουμε πως, γενικά, μια καλή μελέτη για την
ορατότητα (βλ. ενότητα 2.2.1) δίνει μια καλή αφετηρία
στην ακουστική απόδοση του χώρου.
Στα παρακάτω θα μελετήσουμε, κατ’ αρχάς, τα φυσικά χαρακτηριστικά της ανθρώπινης ομιλίας ως ήχου,
τα όρια της, τις ιδιότητες της, το χαρακτήρα της. Στη
συνέχεια θα δούμε πώς η ανθρώπινη φωνή ηχεί στους
κλειστούς (θεατρικούς) χώρους και πώς στους ανοιχτούς και ποιος είναι ο τρόπος σκέψης που πρέπει να
ακολουθήσουμε για να βελτιστοποιήσουμε το χώρο ως
ηχείο της ανθρώπινης ομιλίας.
Α. Φυσική της Ανθρώπινης Ομιλίας:
Αρχικά, ας θυμίσουμε εδώ κάποιους βασικούς ορισμούς
από την ηχητική (Κορωναίος-Πουλάκος, 2006), που θα
μας χρειαστούν στη συνέχεια:

Ήχος είναι μια μηχανική τοπική διαταραχή, χρονικά πεπερασμένη, η οποία μεταδίδεται με ορισμένη συχνότητα
σ’ ένα υλικό μέσα και μπορεί να διεγείρει το αισθητήριο
της ακοής και να προκαλέσει ακουστικό ερέθισμα. Ο ήχος
μεταδίδεται με τη μορφή ηχητικών κυμάτων.
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Ως θόρυβος ορίζεται κάθε ακανόνιστος απεριοδικό ήχος,
του οποίου η στιγμιαία τιμή αυξομειώνεται με τυχαίο
τρόπο.
Αποδεικνύεται ότι ο θόρυβος αποτελείται από άπειρους
απλούς ήχους, των οποίων οι συχνότητες δε συνδέονται
μεταξύ τους με καμία σχέση. Από την άποψη της ηχοπροστασίας –όπως θα δούμε παρακάτω- ως θόρυβος
καθορίζεται κάθε ανεπιθύμητος ήχος. Ο ήχος, δηλαδή,
ο οποίος προξενεί ενόχληση σε κάποιον, γι’ αυτόν είναι
θόρυβος ανεξάρτητα από τη φύση του.

Συχνότητα f , του ηχητικού κύματος ορίζεται ο αριθμός
των πυκνωμάτων ή αραιωμάτων, τα οποία διέρχονται από
ορισμένο σημείο του χώρου στη μονάδα του χρόνου.
Μετράται σε Χερτζ (Hz). Ισχύει 1Hz = 1sec-1.
Το ανθρώπινο αυτί αντιλαμβάνεται ήχους από 20 μέχρι
16000 Hz περίπου.
Μήκος κύματος λ, του ηχητικού κύματος, ορίζεται η
απόσταση την οποία διατρέχει το ηχητικό κύμα σε χρόνο
μιας περιόδου ή η χωρική απόσταση μεταξύ δυο διαδοχικών πυκνωμάτων ή αραιωμάτων.
Μετράται σε μέτρα (m).

Ταχύτητα ηχοδιάδοσης c, του ηχητικού κύματος ορίζεται η ταχύτητα με την οποία διαδίδεται το ηχητικό κύμα
μέσα σ’ ένα ελαστικό μέσο.
Μετράται σε μέτρα ανά δευτερόλεπτο (m/s). Η ταχύτητα ηχοδιάδοσης στον αέρα σε κανονικές συνθήκες είναι
344m/s περίπου.
Ηχητική ένταση Ι, του ηχητικού κύματος προς μια κατεύθυνση ορίζεται η ενέργεια Ε, η οποία διέρχεται από τη
μονάδα της επιφάνειας S, όταν αυτή είναι τοποθετημένη
κάθετα προς τη διεύθυνση ηχοδιάδοσης του ηχητικού
κύματος, στη μονάδα του χρόνου t.
Δηλαδή,		
		
Ι= E/(S*t)

Εικ.2. 67: Ισοακουστικές καμπύλες.

μειώνεται κατά 6dB. Δηλαδή, σε απόσταση 2m οι προηγούμενες εντάσεις θα είναι 54dB και 72dB αντίστοιχα.
Σε απόσταση 4m, θα είναι 48dB και 66dB κ.ο.κ. Για τους
ηθοποιούς, που έχουν αναπτύξει την ικανότητα να μιλούν κανονικά σε μεγάλες εντάσεις (ακριβώς για λόγους
ακουστότητας), συχνά λαμβάνονται τιμές σχεδιασμού
έως και 85dB σε απόσταση 1m.
Μια μέση ανθρώπινη φωνή μπορεί να ακουστεί,
σύμφωνα με μελέτες του Knudsen στην έρημο Mohave
(1932), σε συνθήκες ησυχίας, σε απόσταση έως και 42m
μπροστά από τον ομιλητή, 30m στο πλάι του και 18m
πίσω από αυτόν (βλ. Εικ. 2.69). Βλέπουμε, λοιπόν, πώς
η ανθρώπινη ομιλία εκπέμπεται και μεταδίδεται άνισα
στην περίμετρο του πομπού. Αυτό οφείλεται, τόσο στο
πεπερασμένο μέγεθος του στόματος, όσο και στη θέση
του στόματος στο κεφάλι. Αυτή η ιδιότητα της ανθρώ-

Για τη μέτρηση της ηχητικής έντασης χρησιμοποιείται η κλίμακα των decibel (dB). To 1 dB ορίζεται ως το
δεκαπλάσιο του δεκαδικού λογάριθμου της ηχητικής
έντασης I, προς την ηχητική ένταση αναφοράς Ι0 (Ι0=1012 W/m2, που αντιστοιχεί σε ηχητική πίεση 20μPa, που
αποτελεί το κατώφλι ακουστότητας) .
Δηλαδή,
1 dB= 10log(I/I0)

Όταν η ηχητική ένταση εκφράζεται σε dB ονομάζεται στάθμη ηχητικής έντασης και συμβολίζεται με L.
Η ευαισθησία του ανθρώπινου αυτιού στις ηχητικές
εντάσεις εξαρτάται από τη συχνότητα του ήχου. Όπως
φαίνεται από τις ισοακουστικές καμπύλες στην Εικ. 2.67,
για ήχους συχνότητας 400Hz, το ανθρώπινο αυτί αντιλαμβάνεται ήχους από 5dB και πάνω (κατώφλι ακουστότητας) ενώ αρχίζει στο αυτί του να δημιουργείται το
αίσθημα του πόνου στα 120dB (όριο πόνου).

Η ανθρώπινη ομιλία περιλαμβάνει ηχητικά σήματα
σε ένα εύρος συχνοτήτων από 125Hz μέχρι 8000Hz. Η
ένταση της (σε απόσταση 1m από τον ομιλητή) κυμαίνεται από 60dB (κανονική ομιλία) έως και 78dB (ουρλιαχτό).
Για κάθε διπλασιασμό της απόστασης, η ένταση
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Εικ.2. 68: Η κλίμακα decibel.

πινης ομιλίας, παίζει καθοριστικό ρόλο στην ακουστική
των ανοιχτών χώρων, όπως θα δούμε παρακάτω.
Η ανθρώπινη ομιλία εκπέμπεται ως σύνολο διάφορων φθόγγων που χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: τα
φωνήεντα και τα σύμφωνα. Τα σύμφωνα έχουν μικρότερη ένταση από τα φωνήεντα (περίπου 12dB πιο κάτω)
και μικρότερη διάρκεια (20msec έναντι 90msec των
φωνηέντων).

Εικ.2. 70: Ο ευθύς κι ο ανακλώμενος ήχος στον κλειστό χώρο.

Εικ.2. 71: Η σταδιακή διάδοση ενός ηχητικού κύματος σε ένα
κλειστό χώρο.

Διάχυση:
Το φαινόμενο της διάχυσης συμβαίνει όταν ένα ηχητικό κύμα προσκρούει σε μια επιφάνεια με ακανόνιστες
διαστάσεις. Τότε αυτό θα διασπαστεί σε πολλές μικρότερες, ενεργειακά, και με διαφορετικές κατευθύνσεις
ανακλάσεις.

Εικ.2. 69: Τα όρια της ακουστότητας της ανθρώπινης ομιλίας κατά
Knudsen.

Β. Ακουστική Κλειστού Χώρου:
Στους κλειστούς χώρους, ο ήχος φτάνει στα αυτιά του
θεατή από πολλούς δρόμους (βλ.Εικ. 2.70) :
• Ευθέως από τον πομπό (κυρίαρχη πηγή για τους
δέκτες που βρίσκονται κοντά στον πομπό)
• Ανακλώμενος πάνω σε επιφάνειες (πιο χρήσιμη πηγή
για τους πιο απομακρυσμένους δέκτες).

Καθώς ο ήχος ανακλάται στα όρια της αίθουσας,
υπόκειται σε δύο, κυρίως, φαινόμενα που παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ποιότητα της ακουστικής και χρήζουν
προσοχής: τη διάχυση και την αντήχηση. Το πρώτο φαινόμενο έχει να κάνει με τη χωρική διανομή του ήχου, ενώ
το δεύτερο σχετίζεται με το χρονικό συσχετισμό ευθέος
και ανακλώμενου ήχου σε ένα σημείο του χώρου.

Η διάχυση είναι υπεύθυνη για τη διανομή του ήχου
σε όλους τους θεατές. Ως κύρια επιφάνεια διάχυσης
στα αμφιθέατρα χρησιμοποιούνται οι οροφές. Η οροφή
πρέπει να ανακλά τον ήχο που φτάνει σε αυτή, πίσω στο
κοινό –είτε απευθείας είτε μέσω των τοίχων- αλλά με
τέτοιο τρόπο ώστε:
- να μη συγκεντρώνεται ο ήχος σε ένα σημείο (εστιασμός)
- να μην παγιδεύεται σε μια συνεχή ανάκλαση μεταξύ
δύο παράλληλων επιφανειών (στάσιμο κύμα)
- να μην φτάνει ο ήχος εκτός φάσης με τον ευθύ ήχο
(ηχώ).

Εικ.2. 72: Τα ανεπιθύμητα φαινόμενα του εστιασμού (δεξιά) και
του στάσιμου κύματος (αριστερά).
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Για να αποφευχθεί ο εστιασμός, αποφεύγεται η τοποθέτηση κοίλων επιφανειών, ενώ αντίθετα προτιμάται η
χρήση κυρτών επιφανειών. Για την αποφυγή των στάσιμων κυμάτων, αποφεύγεται η τοποθέτηση μεγάλων
παράλληλων επιφανειών σε αντικριστές θέσεις. Για την
αποφυγή της ηχούς, συνίσταται το μήκος της τροχιάς
που διανύει το πρώτο ανακλώμενο κύμα να μην είναι
πάνω από 15m μεγαλύτερο από το μήκος της τροχιάς
του ευθέος ήχου. Για όλα τα παραπάνω, συχνή λύση
είναι και η τοποθέτηση κάποιων απορροφητικών επιφανειών σε ειδικές θέσεις (περισσότερο στους τοίχους,
ή στο πάτωμα, σχεδόν ποτέ στην οροφή) με σκοπό την
τοπική διακοπή των ανακλάσεων.
Γενικά, με τον ίδιο τρόπο που οι απαιτήσεις της ορατότητας καθορίζουν τη θέση των τοίχων και το βάθος
της αίθουσας,έτσι κι οι απαιτήσεις της διάχυσης στην
ακουστική μελέτη, καθορίζουν το σχήμα και το υλικό
των τοίχων και της οροφής.

λαπλά κύματα από όλες τις
κατευθύνσεις σε περίπου
όμοια μεγέθη, τότε η διάχυση της αίθουσας είναι
μάλλον ικανοποιητική.
[* Εικονική δεξαμενή
κυματισμού σε μορφή
εφαρμογής java, διαθέσιμη στο διαδίκτυο: www.
falstad.com/ripple .]

Εικ.2. 74: Η δεξαμενή κυματισμου:
Η γενική διάταξη (δεξιά) και μία
μακέτα κάτοψης και τομής τυπικού θεάτρου (κάτω).

Αντήχηση:

Εικ.2. 73: Ειδική διαμόρφωση της οροφής για αποτελεσματικότερη
διάχυση του ήχου.

Ένας πολύ ενδιαφέρον τρόπος μελέτης της διαχυτικής απόδοσης μιας αίθουσας είναι οι δεξαμενές
κυματισμών. Πρόκειται για μια πειραματική διαδικασία,
κατά την οποία κατασκευάζεται η τομή και η κάτοψη
του αμφιθεάτρου και της σκηνής σε μορφή μακέτας με
διαφανή «πυθμένα» (συνήθως από πλαστικό υλικό). Στη
συνέχεια, η ρηχή αυτή μακέτα που θυμίζει ταψί, γεμίζει
με νερό και προκαλούνται στην επιφάνεια του νερού
τεχνητοί κυματισμοί σημειακής πηγής. Με χρήση εστίας
φωτός, οι παραγόμενοι κυματισμοί και οι ανακλάσεις
τους προβάλλονται σε χαρτί κάτω από τη μακέτα και
φωτογραφίζονται με ειδική φωτογραφική μηχανή.
Από τη μελέτη της εικόνας που παράγεται στη μακέτα,
μπορούν να βγουν πολλά συμπεράσματα σχετικά με
πιθανούς εστιασμούς, στάσιμα κύματα, ηχώ (πλήθος
ανακλώμενων κυμάτων που φτάνουν σε φάση, αλλά με
μεγάλη απόσταση σε κάποιο σημείο του αμφιθεάτρου)
ή νεκρά σημεία (περιοχές της μακέτας όπου φτάνει ελάχιστη από την αναταραχή). Εάν η δοκιμή της δεξαμενής
κυματισμών δείξει πως το σχήμα του κύματος «σπάει»
γρήγορα και ο χώρος του αμφιθεάτρου γεμίζει με πολ28

Αντήχηση ονομάζουμε την παράταση του ήχου σε ένα
χώρο για κάποιο χρονικό διάστημα μετά την εκπομπή του.
Το φαινόμενο είναι αποτέλεσμα των αντανακλάσεων
του ήχου στο χώρο όταν η απόσταση των επιφανειών
ανάκλασης είναι μικρότερη από αυτήν που θα προκαλούσε ηχώ (περίπου 17m). Να σημειωθεί ότι όταν ο
χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ της άφιξης του ευθέος
κύματος και της άφιξης του ανακλώμενου είναι μεγαλύτερη από 0.1 sec, έχουμε ηχώ και ο δέκτης αντιλαμβάνεται δύο διαφορετικούς ήχους. Διαφορετικά, έχουμε
αντήχηση, χωρίς διαφοροποίηση των ήχων.
Η αντήχηση μετά την εκπομπή ενός ήχου συνεχώς
λιγοστεύει χωρίς ποτέ (θεωρητικά) να μηδενίζεται. Σαν
χρόνο αντήχησης ΤR, όμως συμβατικά ορίζουμε το
χρονικό διάστημα στο οποίο ο πρωτογενής ήχος μειώνεται
κατά 60dB από την αρχική του τιμή. Ο χρόνος αντήχησης
ΤR, για συνηθισμένους χώρους και για συνθήκες διάχυτου ηχητικού πεδίου, προσδιορίζεται με πολύ καλή
προσέγγιση από τον εμπειρικό τύπο του Sabine:
		

ΤR= (0,163 V)/A σε sec

όπου είναι:
V ο όγκος του χώρου σε κυβικά μέτρα (m3)
A η ισοδύναμη επιφάνεια ηχοαπορρόφησης

του χώρου, η οποία δίνεται από τη σχέση:
όπου είναι:
Si το εμβαδό της επιφάνειας κάθε διαφορετικού υλικού σε m2,
αi ο αντίστοιχος συντελεστής ηχοαπορρόφη
σης,
Νj ο αριθμός των προσώπων και των ομοιοειδών επίπλων (π.χ. καρέκλες) και
αj ο αντίστοιχος συντελεστής ηχοαπορρόφησης ανά μονάδα (άτομο ή έπιπλο).
Εικ.2. 75: Διάγραμμα βέλτιστου χρόνου αντήχησης, ανάλογα με τη
χρήση της αίθουσας και τον όγκο της.

Πιν. 2. 3: Πίνακας συντελεστών ηχοαπορρόφησης για διάφορα υλικα
και διάφορες συχνότητες ήχου.

Ο επιθυμητός χρόνος αντήχησης σε ένα χώρο ποικίλει ανάλογα με τη χρήση του χώρου (βλ. Εικ. 2.75) .
Διαφορετικές απαιτήσεις ατμόσφαιρας ή ευκρίνειας του
λόγου έχει η όπερα και διαφορετικές το θέατρο. Έτσι,
στους θεατρικούς χώρους, ένας χρόνος αντήχησης της
τάξης του 0.7-1.2 sec θεωρείται κατάλληλος.
Ο βέλτιστος όγκος –καθοριστικός για το χρόνο αντήχησης- καθορίζεται από τη χρήση του χώρου και από το
πλήθος των ατόμων. Ενδεικτικά:
3.1-5 m3/άτομο για αίθουσες ομιλίας (θέατρο)
6-8 m3/άτομο για αίθουσες όπερας
10-11 m3/άτομο για αίθουσες συναυλιών

Γενικα, διπλασιασμός του όγκου/άτομο διπλασιάζει
προσεγγιστικά το χρόνο αντήχησης.
Να σημειωθεί οτι ο χρόνος αντήχησης μεταβάλλεται
ανάλογα με το ποσοστό πλήρωσης του αμφιθεάτρου με
θεατές. Αλλιώς αντηχεί η φωνή ενός ηθοποιού σε ένα
άδειο θέατρο κι αλλιώς σε ένα θέατρο γεμάτο «ηχοαπορροφητικούς» θεατές.
Βλέπουμε, έτσι, πως, ιδανικά, ένα θέατρο θα έπρεπε να σχεδιαστεί με δυνατότητες μεταβλητού χρόνου
αντήχησης. Προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση
έχουν γίνει σε ανάλογους χώρους, μέσα από τη χρήση
πανέλων μεταβλητής θέσης στους τοίχους.

Στο θέατρο, ένα θέαμα που στηρίζεται περισσότερο στο λόγο, παρά στη μουσική, καθοριστικός άξονας
στην μελέτη της ακουστικής είναι η αντιληπτότητα του
λόγου.
Αντιληπτότητα του λόγου (syllable intelligibility)
ορίζεται ως το ποσοστό του αριθμού των συλλαβών που
γίνονται αντιληπτές από ένα μέσο ακροατή, προς το σύνολο αυτών που εκφωνούνται κατά τη διάρκεια συνήθους
ομιλίας.
Σε ένα θεατρικό χώρο, οι πρώτες ανακλάσεις του
ήχου βοηθούν την επικοινωνία, ενώ οι ύστερες ανακλάσεις αλλοιώνουν την αντιληπτότητα. Την ποσοτικοποίηση αυτή της αντιληπτότητας του λόγου κατάφερε ο
Thiele (1953) εισάγοντας την έννοια της Διακριτότητας (Definition - D50) που ορίζεται ως ο λόγος της πρώιμης ηχητικής ενέργειας κατά τη διάρκεια των πρώτων 50
χιλιοστών δευτερολέπτου στη θέση μέτρησης, προς την
ολική ηχητική ενέργεια. Δηλαδή,
Κατά συνέπεια, διακριτότητα της τάξης του 100%
σημαίνει ότι δεν περιέχονται καθυστερημένες ηχητικές
συνιστώσες μετά τα πρώτα 50 χιλιοστά δευτερολέπτου.
Στο θέατρο, θεωρείται ότι τιμές της διακριτότητας μεγαλύτερες του 50% σημαίνουν ικανοποιητική αντιληπτότητα.

Εικ.2. 76: Ευκρίνεια της ομιλίας για την ελληνική γλώσσα σε συνάρτηση με το χρόνο αντήχησης, TR.
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Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η ακουστική ενός
κλειστού χώρου επηρεάζεται άμεσα κι από τα ποσοστά
θορύβου στο χώρο. Έχει προαναφερθεί ότι στα θεατρικά
κτίρια συνίσταται μια στάθμη θορύβου της τάξης NR20
(δηλαδή θόρυβος στα 20dB). Εισάγουμε εδώ και την έννοια του λόγου σήματος προς θόρυβο (Signal to Noise
Ratio – SNR):
Λόγος σήματος προς θόρυβο (SNR) ορίζεται
ο λογάριθμος της ισχύος του σήματος προς την ισχύ του
θορύβου.
Γενικά, μια τιμή SNR=20 θεωρείται ικανοποιητική
για θεατρικά κτίρια (είτε ανοιχτού είτε κλειστού χώρου)
και σημαίνει ότι η διάφορα (προσοχή, όχι ο λόγος) της
έντασης του θεμιτού σήματος από το την ένταση του
θορύβου πρέπει να είναι τουλάχιστον 20dB. Για SNR>25
έχουμε εξαιρετική ακουστική, ενώ σε τιμές SNR<15 η
ακουστική χαρακτηρίζεται ανεπαρκής.
Κάποια βασικά μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για
να επιτευχθεί ένας χαμηλός λόγος σήματος προς θόρυβο
(SNR) είναι τα ακόλουθα:
- Αεροστεγείς ή διπλές πόρτες εισόδου στο χώρο του
αμφιθεάτρου: Μια χαραμάδα πλάτους όσο μια τρίχα,
μπορεί να αυξήσει την ηχοπερρατότητα κατά 6dB.
- Παράθυρα: Προφανώς δε χρειάζονται στο χώρο του
αμφιθεάτρου και ταυτόχρονα διαταράσσουν δραστικά
το λόγο SNR.
- Μηχανές προβολής (συχνά χρησιμοποιούμενο μέσο,
πλέον, και στο θέατρο): απομόνωση μηχανής σε ξεχωριστό ηχομονωμένο δωμάτιο. Διαχωριστικό τζάμι στην
έξοδο της εικόνας.
- Συστήματα αερισμού: Αποφυγή μεταλλικής σύνδεσης
μεταξύ ανεμιστήρα και μεταλλικών δομικών μελών (για
να μη σχηματιστούν ηχογέφυρες), χαμηλές ταχύτητες
ροής αέρα (u<2.60 m/sec), τοποθέτηση σιγαστήρων
στις εξόδους των ανεμιστήρων (plenum chambers), αεραγωγοί κυκλικής διατομής (εξασφαλίζουν πιο στρωτή
ροή, σε σχέση με αγωγούς ορθογωνικής διατομής) .
- Ηχοαπορροφητικά δάπεδα για απορρόφηση κτυπογενών θορύβων (π.χ. περπάτημα θεατών).
Γ. Ακουστική Ανοιχτού Χώρου:
Στους ανοιχτούς χώρους, η ακουστική έχει κάποιες
πολύ ενδιαφέρουσες διαφοροποιήσεις σε σχέση με τους
κλειστούς. Όπως είδαμε στην προηγούμενη υποενότητα, σε μια κλειστή αίθουσα, ο ήχος που φτάνει στους
θεατές είναι τόσο ο ευθύς, όσο κι ο ανακλώμενος, κι οι
δυο εξίσου σημαντικοί. Κύρια, μάλιστα, «γεννήτρια» του
ανακλώμενου ήχου είναι η οροφή. Όταν, λοιπόν, αυτή η
οροφή αφαιρείται, χάνεται το μεγαλύτερο ποσοστό των
ανακλάσεων του ήχου. Γι’ αυτό το λόγο, στον ανοιχτό
θεατρικό χώρο, έχουμε κυριαρχία του ευθέος ήχου. Κάθε
ανάκλαση, σε επιφάνειες κοντά στον ομιλητή (ή τον
ακροατή), είναι πολύτιμη, είτε είναι από το δάπεδο,
είτε από επιφάνειες στο πλάι και πίσω του. Να σημειωθεί ότι, η κυριαρχία του ευθέος ήχου, συνεπάγεται και
μεγάλη επίδραση του προσανατολισμού του ομιλητή
στα επίπεδα της ακουστότητας (αφού, όπως είδαμε πιο
πάνω, ο άνθρωπος ως πομπός, εκπέμπει άνισα τον ήχο
στην περίμετρο του).
Αξίζει εδώ να αναφερθεί το παράδειγμα των αρχαιο30

ελληνικών θεάτρων, κτίρια αξιοθαύμαστης ακουστικής,
μέχρι και σήμερα. Στο θέατρο της Επιδαύρου, συγκεκριμένα, η πιο απομακρυσμένη θέση βρίσκεται 70m μακριά
από τη σκηνή. Όπως είδαμε, όμως, πιο πάνω, σύμφωνα
με τον Knudsen, μια μέση ανθρώπινη φωνή μπορεί να
ακουστεί, σε συνθήκες ησυχίας και χωρίς ανακλάσεις,
σε απόσταση έως και 42m μπροστά από τον ομιλητή.
Πώς εξηγείται αυτή η «θαυματουργή» ακουστική του
θεάτρου της Επιδαύρου;
Πρέπει να ξέρουμε πως οι πρώιμες ανακλάσεις του
ήχου (δηλαδή αυτές που συμβαίνουν εντός των πρώτων
50msec από την εκπομπή του σήματος) λειτουργούν
σαν «ενισχυτές» του ευθέος ήχου, προσθέτοντας του
επιπλέον ενέργεια. Αν εξετάσουμε την περίπτωση μίας
και μόνο τέτοιας ανάκλασης σε μια σκληρή επιφάνεια,
η ενέργεια του ευθέος σήματος διπλασιάζεται, κερδίζοντας 3dB στην ένταση του. Επειδή όμως, η ένταση του
ήχου μειώνεται κατά 6dB για κάθε διπλασιασμό της
απόστασης (βλ. υποενότητα Α.), τελικά αυτή η μία και
μόνο ανάκλαση θα αυξήσει την μέγιστη απόσταση ικανοποιητικής ακουστότητας του σήματος με ένα συντελεστή 1.4 (=√2). Έτσι, στα αρχαία θέατρα της Ελλάδας,
οι μοναδιαίες ανακλάσεις της ομιλίας των ηθοποιών στη
σκληρή επιφάνεια του δαπέδου της ορχήστρας, αυξάνουν το «βεληνεκές» ακουστότητας από τα 42m (κατά
Knudsen) στα 60m. Από εκεί και πέρα, αν προσθέσουμε
τις πιθανές ανακλάσεις σε επιφάνειες πίσω από τους
ηθοποιούς, την ενίσχυση της ομιλίας από τις μάσκες
των υποκριτών που λειτουργούν ως ηχεία, αλλά και τα
χαμηλά επίπεδα ηχορρύπανσης της εποχής εκείνης, δεν
ακούγεται καθόλου υπερβολική η απόσταση των 70m
για έναν καλά εκπαιδευμένο ηθοποιό.
Όσον αφορά τα επίπεδα θορύβου στο ανοιχτό θέατρο, για την επίτευξη ενός ελάχιστου SNR=20, κάποια
προτεινόμενα μέτρα είναι τα εξής:
- Ηχοπροστασία ήδη από την χωροθέτηση: Η επιλογή της
θέσης του κτιρίου σε ασφαλή απόσταση από πιθανές
πηγές θορύβου είναι η αποτελεσματικότερη προστασία.
- Παρεμβολή πετασμάτων: Ένα από την πλευρά του
θορύβου είναι ηχοαπορροφητικά, τότε είναι και πιο
αποτελεσματικά. Για να έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα, πρέπει ο προστατευόμενος χώρος να βρίσκεται
μέσα στην «ηχητική σκιά» (βλ. Εικ. 2.77). Για να επιτευχθεί ικανοποιητική προστασία, λαμβάνοντας υπόψην
και τις απώλειες λόγω περίθλασης του θορύβου, πρέπει
η ηχομονωτική ικανότητα του πετάσματος να είναι τουλάχιστον 20-25dB. Επομένως, η φύτευση δεν αποτελεί
επαρκές ηχοπέτασμα.

Εικ.2. 77: Η
ηχητική σκιά ηχοπροστατευτικού
πετάσματος.

2.3.3 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ:
Η γενική αρχή στο σχεδιασμό ενός αμφιθεάτρου είναι να
«φέρουμε» όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους,
όσο πιο κοντά επιθυμούμε στη σκηνή. Είδαμε πώς αυτό
προσδιορίζεται από πλευράς ορατότητας κι ακουστικής,
αλλά υπάρχουν ακόμα κάποια «σχόλια» που πρέπει
να γίνουν σχετικά με την τοποθέτηση των θέσεων
των θεατών στο χώρο. Οι παρακάτω “κανόνες” είναι
βασισμένοι στους Βρετανικούς Κανονισμούς για χώρους
ψυχαγωγίας και σε Κανονισμούς πυρασφάλειας:
1.
Η ελάχιστη απόσταση από πλάτη σε πλάτη
ανάμεσα σε σειρές θέσεων (που διαθέτουν πλάτη)είναι
760mm. Στην πράξη, προτείνεται μια ελάχιστη τιμή
850-900mm.

Εικ.2. 78: Η ένταση του θορύβου που προκαλείται από διάφορα είδη
οχημάτων, συναρτήσει της ταχύτητας κίνησης τους.

Έτσι, για το σχεδιασμό ενός ανοιχτού θεάτρου, όσον
αφορά την ακουστική μελέτη, οι βασικές κατευθυντήριες
γραμμές, όπως τις συνόψισε κι ο Ν. Μπάρκας, είναι οι
ακόλουθες:
- Ελαχιστοποίηση των εξωτερικών θορύβων (ηχοπροστασία).
- αρμονική ανάπτυξη των στοιχείων του θεατρικού χώρου (μορφή, χωρητικότητα) μέσα στα όρια της κλίμακας
της ανθρώπινης ομιλίας και ακοής.
- Επαρκής διάδοση του ευθέος ήχου και ενίσχυση του
μέσω πρώιμων ανακλάσεων.
- Έλεγχος των ύστερων ανακλάσεων (περιορισμός χρόνου αντήχησης, εξάλειψη ηχούς).

2.
Το ελάχιστο πλάτος θέσεων με βραχίονες είναι
500mm, μετρώντας από το κέντρο του ενός βραχίονα
μέχρι το κέντρο του άλλου. Προτεινόμενο ελάχιστο:
525-550mm.
3.
Το ελάχιστο πλάτος θέσεων χωρίς βραχίονες
(σε μορφή ξεχωριστών καθισμάτων ή πάγκων) είναι
450mm. Προτεινόμενο ελάχιστο: 500mm.

4.
Ο ανεμπόδιστος χώρος ανάμεσα στις σειρές
θέσεων πρέπει να έχει πλάτος τουλάχιστον 300mm. Με
ένα πλάτος 500mm, οι θεατές μπορούν να διέρχονται
μπροστά από τους καθήμενους χωρίς οι δεύτεροι να
χρειάζεται να σηκωθούν. Βλ. πιο λεπτομερώς στον
Πίνακα 2.3.

Πιν. 2.4: Πίνακας D.1 απο τα British Standards BS 9999:2008. Δίνει το
πλάτος του ανεμπόδιστου χώρου ανάμεσα στις σειρές, συναρτήσει του
πλήθους των θέσεων ανά σειρά.

5.
Κάθε σειρά θέσεων πρέπει να περιέχει το πολύ
14 θέσεις αν έχει διάδρομο μόνο από τη μία πλευρά, ενώ
28 θέσεις αν διαθέτει διαδρόμους εκατέρωθεν.

6.
Το ελάχιστο ανεμπόδιστο πλάτος διαδρόμου είναι
1100mm.
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2.3.4 ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ
Ο αερισμός της αίθουσας αμφιθεάτρου-σκηνής συνίσταται τόσο στον εξαερισμό (φυσικό ή τεχνητό) όσο
και στον κλιματισμό του αέρα (φιλτράρισμα με σκοπό
την παρακράτηση σωματιδίων και οσμών καθώς και τη
ρύθμιση της θερμοκρασίας).

Εικ.2. 79: Κάτοψη διάταξης θέσεων που συνοψίζει τους «κανόνες»
1,2,3,4 και 6.

7.
Η μέγιστη διανυόμενη απόσταση από μια
τυχαία θέση μέχρι την κοντινότερη έξοδο είναι 15m
και 32m η μέγιστη διανυόμενη απόσταση από την πιο
απομακρυσμένη έξοδο.
8.
Ο ελάχιστος αριθμός διόδων διαφυγής είναι 2
για αμφιθέατρο μέχρι 600 θέσεων και τουλάχιστον 3 για
μεγαλύτερα αμφιθέατρα.

Οι ελληνικοί κανονισμοί (ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010) θέτουν τον απαιτούμενο εισαγόμενο αέρα σε θεατρικούς
χώρους στα 25m3/h/άτομο. Ωστόσο, ένας πιο ακριβής
τρόπος υπολογισμού του απαιτούμενου αέρα είναι :
ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ (m3/h) =

ΟΓΚΟΣ ΧΩΡΟΥ(m3) x ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΑΛΛΑΓΕΣ ΑΕΡΑ/ΩΡΑ

Όπου οι απαιτούμενες εναλλαγές αέρα ανά ώρα για θεατρικούς χώρους, σύμφωνα με τους ελληνικούς κανονισμούς είναι 5-8.

Οι ακουστικές απαιτήσεις του χώρου επιβάλλουν κάποιους περιορισμούς στην ταχύτητα του αέρα κατά την
έξοδο του στους αγωγούς, ώστε τα επίπεδα θορύβου να
κρατηθούν . Μια ταχύτητα κυκλοφορίας στους αγωγούς
μικρότερη των 2.5m/sec θεωρείται ικανοποιητική, για
να κρατήσει τα επίπεδα θορύβου στα επιθυμητά όρια
για ένα θεατρικό χώρο (NR20-NR30). Άλλα μέτρα για
την πρόληψη του θορύβου λόγω του συστήματος αερισμού είναι:
- αυξημένες διατομές αεραγωγών
- μικρότερες διατομές αλλά με προσθήκη σιγαστήρα
(πιο οικονομική επιλογή)
- κυκλικές διατομές αεραγωγών (εξασφαλίζουν πιο
στρωτή ροή).

Η εξασφάλιση συνθηκών άνεσης για το κοινό έχει να
κάνει με τη διατήρηση της θερμοκρασίας, της υγρασίας
και της ταχύτητας του αέρα σε κάποια επιθυμητά όρια.
Σύμφωνα με τους ελληνικούς κανονισμούς, για τους
χειμερινούς μήνες, η θερμοκρασία πρέπει να διατηρείται
σε τιμές 21-23οC και η υγρασία στο 30-40%, ενώ το καλοκαίρι σε θερμοκρασίες 23-26οC και υγρασία 50-60%
(ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010). Η δε ταχύτητα κυκλοφορίας του
αέρα στο χώρο, σε μια ζώνη διαμονής ύψους 2m (διαφορετική προφανώς από την προαναφερθείσα ταχύτητα
στους αεραγωγούς), πρέπει να διατηρείται σε τιμές
0.125m/sec έως και 0.25m/sec (για το καλοκαίρι), έτσι
ώστε οι θεατές ούτε να δέχονται ενοχλητικά ρεύματα,
ούτε να έχουν την αίσθηση της πνιγηρότητας (άπνοια).
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Για τη διανομή του αέρα στους θεατές, προτιμάται
το σύστημα αερισμού εκτόπισης, ως πιο αποδοτικό και
ταυτόχρονα λιγότερο ενεργοβόρο: εισάγεται αέρας στο
χώρο στο επίπεδο του δαπέδου ή κοντά σε αυτό, με
χαμηλή ταχύτητα και σε θερμοκρασία ελαφρώς μόνο
χαμηλότερη (κατά ~2οC) από την επιθυμητή θερμοκρασία δωματίου. Ο δροσερότερος αέρας εκτοπίζει
το θερμότερο αέρα, δημιουργώντας μια ζώνη νωπού
δροσερού αέρα στο επίπεδο των θεατών. Η θερμότητα
και οι μολυσματικοί παράγοντες που δημιουργούνται
από τις δραστηριότητες του χώρου ανεβαίνουν στην
οροφή, από όπου αναρροφώνται. Για να επιτευχθεί
αυτή η μέθοδος, απαιτούνται κενές «φλέβες» διέλευσης
του αέρα κάτω από το χώρο των θέσεων των θεατών.

Όπου αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί, ο αέρας πρέπει να
εισέλθει από πάνω και να προωθηθεί μηχανικά προς τα
κάτω, ώστε να φτάσει τους θεατές. Αυτή μέθοδος είναι
προφανώς λιγότερο αποδοτική καθώς αντιτίθεται στη
φυσική ροή του αέρα και συνήθως είναι πιο θορυβώδης.

Εικ.2. 80: Σύστημα αερισμού εκτόπισης (κίνηση αέρα από κάτω προς
τα πάνω)

Η χρήση τεχνικών «πρό-ψυξης» και «προ-θέρμανσης»
στο θεατρικό χώρο μπορεί να μειώσει τις μηχανολογικές
απαιτήσεις αερισμού. Επειδή οι αίθουσες αμφιθεάτρουσκηνής είναι χώροι που δε βρίσκονται σε συνεχή χρήση,
υπάρχει η δυνατότητα «προ-ψύξης» (στην περίπτωση
του θέρους) του χώρου, πριν την άφιξη του κοινού.
Ο αέρας ψύχεται αρκετούς βαθμούς πιο χαμηλά από
την απαιτούμενη θερμοκρασία. Έπειτα, ο κλιματισμός
διακόπτεται, η θερμοκρασία σιγά-σιγά ανέρχεται, έτσι
ώστε, όταν φτάσει το κοινό η θερμοκρασία να βρίσκεται στα θεμιτά επίπεδα. Η διαδικασία της «πρό-ψυξης»
διαρκεί συνήθως μία ώρα. Το ίδιο ισχύει και για την
«προ-θέρμανση» τους χειμερινούς μήνες.

Όπου το επιτρέπουν οι κλιματικές συνθήκες, συχνά
προτιμάται φυσικός αερισμός, ο οποίος εκμεταλλεύεται
τη νυχτερινή δροσιά ενώ ταυτόχρονα ελαχιστοποιεί τις
ανεπιθύμητες θερμικές διαφυγές. Αυτό επιτυγχάνεται
είτε με αύξηση του ποσοστού ανοιγμάτων στο χώρο (με
ταυτόχρονη προσοχή στα επίπεδα εξωτερικού θορύβου
αλλά και την ακουστική διαφυγή από μέσα προς τα
έξω), είτε με επένδυση του κτιρίου με ειδικά υλικά. Προς
στιγμήν, αυτή η «βιοκλιματική» αντιμετώπιση του αερισμού έχει βρει εφαρμογή μόνο σε μικρότερα θεατρικά
κτίρια, ενώ τα μεγαλύτερα εμφανίζουν δυσκολίες στο να
ανεξαρτητοποιηθούν από το μηχανολογικό εξοπλισμό
αερισμού. Περισσότερα για το βιοκλιματικό σχεδιασμό
θα δούμε στο Κεφάλαιο 3.

Εικ.2. 81: Φυσικός αερισμός με τη βοήθεια καμινάδων αερισμού (wind
towers) στο Auden Theatre, UK.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τις τελευταίες δεκαετίες, η άνθιση της οικονομίας παράλληλα με την τεχνολογική ανάπτυξη είχε ως αποτέλεσμα
τον πολλαπλασιασμό των ενεργειακών αναγκών. Συγκεκριμένα στην Ελλάδα, κατά την περίοδο 1990-2006, η
κατανάλωση τελικής ενέργειας αυξήθηκε κατά 50% περίπου, κυρίως ως συνέπεια της οικονομικής ανάπτυξης.
Αξιοσημείωτο είναι ότι η αύξηση αυτή προέρχεται, κατά
κύριο λόγο, από τον οικιακό και τριτογενή τομέα, με τον
πρώτο να σημειώνει πλέον μεγαλύτερη ετήσια κατανάλωση κι από τον βιομηχανικό τομέα (ο οποίος βρίσκονταν στην πρώτη θέση μέχρι το 1990). Το μεγαλύτερο
ποσοστό πρωτογενούς ενέργειας που χρησιμοποιείται
προέρχεται από τις συμβατικές πηγές ενέργειας, που είναι το πετρέλαιο και ο άνθρακας, πηγές οι οποίες αργά ή
γρήγορα θα εξαντληθούν. Η θέρμανση των κτιρίων στην
Ελλάδα βασίζεται κυρίως στη χρήση του πετρελαίου, ενώ
για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος, ο λιγνίτης παραμένει το κατεξοχήν καύσιμο (βλ. Πιν. 3.1.). Παράλληλα,
σε περιοχές όπως η Αττική, τα τελευταία πενήντα χρόνια,
οι γνώριμες «οπτικές φυγές» των τοπίων, τα υλικά των
ελεύθερων χώρων και η σχέση των χώρων αυτών με τον
ήλιο ή τον άνεμο υπέστησαν δριμύτατες ανατροπές.
Τη δεκαετία του ‘80, αναπτύχθηκαν κάποιοι προβληματισμοί με σκοπό την ένταξη κάποιων νέων αρχών σχεδιασμού στη δόμηση, με βλέμμα προς τις τοπικές περιβαλλοντικές συνθήκες. Έτσι, μια νέα εναλλακτική λύση
στο σημερινό μοντέλο ανάπτυξης προτάθηκε: η «βιώσιμη
ανάπτυξη», φιλοσοφία της οποίας είναι η προστασία του
φυσικού περιβάλλοντος και η όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη αποκατάσταση των οικοσυστημάτων του
πλανήτη. Η «βιωσιμότητα» (sustainability) και η «αειφορία» αποτελούν μια εντελώς διαφορετική θεώρηση του

Πιν. 3. 1: Κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας στην Ελλάδα (Πηγή:
Μηνιαίο τεχνικό περιοδικό Κτίριο, τεύχος 185, σελ. 52)

όρου «ανάπτυξη» προτείνει ναι μεν την κάλυψη των ατομικών και συλλογικών αναγκών του παρόντος, μεσα από
την εκμετάλλευση διαφόρων πηγών του πλανήτη χωρίς
όμως να στερείται η δυνατότητα κάλυψης ανάλογων
αναγκών από τις μελλοντικές γενεές. Ο στόχος που τίθεται με αυτόν το «βιοκλιματικό σχεδιασμό» είναι αφενός
η μείωση του θερμικού και ψυκτικού φορτίου των κτιρίων και αφετέρου η ελαχιστοποίηση της χρήσης των ορυκτών καυσίμων, τουλάχιστον όσον αφορά τη θέρμανση
και την ψύξη, με την εκμετάλλευση των ανεξάντλητων
πηγών ενέργειας, τον ήλιο και τον αέρα.
Η βιοκλιματική (ή «ενεργειακή») αρχιτεκτονική εκμεταλλεύεται τις ειδικές παραμέτρους του κλίματος της
περιοχής του κτιρίου (ηλιασμός, θερμοκρασιακό φάσμα,
επικρατούντες άνεμοι, κλπ.) και καταλήγει σε κάποιες
σχεδιαστικές επιλογές (προσανατολισμός κτιρίου, υλικά κελύφους, ειδικές διατάξεις κ.α.) με σκοπό την κατά
το δυνατόν μικρότερη ενεργειακή επιβάρυνση για την
ικανοποίηση της θερμικής άνεσης των χρηστών. Πιο συγκεκριμένα, στη χειμερινή περίοδο, ο ενεργειακός σχεδιασμός αποσκοπεί στην ελαχιστοποίηση των θερμικών
απωλειών αγωγιμότητας, αερισμού κι εξάτμισης, επιτρέποντας μόνο τον απαραίτητο για λόγους υγιεινής αερισμό, και στην αύξηση της θερμικής προσόδου από την
ηλιακή ακτινοβολία, ώστε αφενός να μειωθεί η διάρκεια
της θερμαντικής περιόδου και αφετέρου να ελαττωθούν
οι δαπάνες για την παροχή θέρμανσης. Αντίθετα, στην
θερινή περίοδο, ο ενεργειακός σχεδιασμός στοχεύει στην
ελαχιστοποίηση της θερμικής προσόδου από την ηλιακή
ακτινοβολία και στη βελτιστοποίηση των διαφόρων μεθόδων φυσικού δροσισμού, ώστε να ελαχιστοποιηθεί ή
ακόμη και να αποτραπεί η ανάγκη για μηχανολογικό εξοπλισμό ψύξης. Ο βιοκλιματικός σχεδιασμός τελικά, μπορεί να οδηγήσει σε εξοικονόμηση ενέργειας εώς και 65%
σε θέρμανση και 100% σε δροσισμό.
Στα ακόλουθα θα αναλύσουμε τις βασικές αρχές του
βιοκλιματικού σχεδιασμού, τόσο στη φυσική θέρμανση
και το φυσικό ηλιασμό/φωτισμό (σχεδιασμός για τους
χειμερινούς μήνες κυρίως), όσο στο φυσικό δροσισμό:
αερισμό/ηλιοπροστασία(σκίαση) (σχεδιασμός κυρίως
για τους καλοκαιρινούς μήνες).
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3.2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ
Πριν δούμε πώς μπορούμε να επιτύχουμε μια βελτιστοποίηση της θέρμανσης ή του δροσιμού και του ηλιασμού
ή της ηλιοπροστασίας μέσω του βιοκλιματικού σχεδιασμού, καλό είναι να αναλύσουμε κάποιες έννοιες στις
οποίες βασίζεται ο σχεδιασμός:

Στην Ελλάδα επικρατεί εύκρατο-μεσογειακό κλίμα. Αυτό
σημαίνει πως έχουμε ήπιους, υγρούς χειμώνες, με ισχυρή
ακτινοβολία και μεγάλες ημέρες, ενώ τα καλοκαίρια είναι θερμά και ξηρά. Πιο αναλυτικά, η Ελλάδα θεωρείται
ότι χωρίζεται σε τρεις επιμέρους κλιματικές ζώνες, όπως
φαίνεται στην Εικ. 3.3.

Α. Μικροκλίμα/Μεσοκλίμα/Μακροκλίμα:

Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο να ορίσουμε εδώ την έννοια του
κλίματος, τα είδη αυτού, αλλά και τα χαρακτηριστικά του
κλίματος που επικρατεί στη χώρα μας.
Το κλίμα, σύμφωνα με τον ορισμό της Κλειούς Αξαρλή,
είναι «η μέση καιρική κατάσταση, δηλαδή η σύνθεση του
καιρού (ηλιοφάνεια, θερμοκρασία αέρα, άνεμος, υγρασία,
βροχόπτωση) για μια μεγάλη χρονική περίοδο (που είναι
απαραίτητη για την απαλοιφή των σφαλμάτων και την
εδραίωση στατιστικών παραμέτρων)».
Πιο αναλυτικά, στην κλιματολογία διακρίνουμε το κλίμα, ανάλογα με την έκταση του εξεταζόμενου χώρου, σε
τρεις ενότητες: το μακροκλίμα, το μεσοκλίμα και το μικροκλίμα. Το μακροκλίμα μιας περιοχής αφορά τα γενικότερα κλιματικά χαρακτηριστικά της. Ορίζεται από
κλιματικά δεδομένα, όπως είναι η θερμοκρασία, η ηλιακή
ακτινοβολία, η ηλιοφάνεια, ο άνεμος, η υγρασία, τα νέφη
και οι βροχοπτώσεις. Το μεσοκλίμα μιας περιοχής είναι
ο μετασχηματισμός του μακροκλίματος, λόγω τοπικών
ιδιαιτεροτήτων, όπως είναι το ανάγλυφο του εδάφους, η
ύπαρξη μεγάλων επιφανειών νερού και η βλάστηση, αλλά
και σε ανθρώπινες παρεμβάσεις, όπως π.χ. το δομημένο
περιβάλλον ή οι γεωργικές καλλιέργειες. Το μικροκλίμα
μιας περιοχής είναι η διαφοροποίηση του μακροκλίματος
και του μεσοκλίματος σε τοπικό επίπεδο (από μερικά τετραγωνικά χιλιόμετρα, μέχρι μερικά τετραγωνικά μέτρα)
και οφείλεται στο ίδιο το κτήριο, τα φυσικά ή τεχνητά
εμπόδια, τη φύτευση και το σκιασμό της περιοχής.

Εικ. 3. 3: Οι κλιματικές ζώνες στην Ελλάδα.

Β. Θερμικό Ισοζύγιο:

Ορίζουμε ως θερμικό ισοζύγιο ενός κτιρίου εννοούμε
το άθροισμα όλων των θερμικών ροών από και προς ένα
κτίριο (Κ.Αξαρλή, 2009). Τέτοιες ροές οφείλονται στις
διαφορές θερμοκρασίας μεταξύ του εσωτερικού και του
εξωτερικού περιβάλλοντος και μπορεί να αποτελούν είτε
κέρδη (θερμικές πρόσοδοι ή θερμικά κέρδη), είτε απώλειες (θερμικές απώλειες). Η «βέλτιστη» θερμοκρασία του
αέρα σε ένα χώρο σχετίζεται με τις συνθήκες που επικρατούν ανά πάσα στιγμή στο κτίριο: τις διάφορες δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα, το προφίλ των ενοίκων
(κατάσταση υγείας, ηλικία, βαθμός ένδυσης κ.α.) κλπ. Τα
παραπάνω μπορούν να συνοψίστουν στην παρακάτω
εξίσωση:
		

Εικ. 3. 1 & 3.2: Πάνω: Μεσοκλίμα. Κάτω: Οι κατηγορίες κλιμάτων στο
σχεδιασμό.
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QI + QS ± QC ± QV ± QM – QE = 0

όπου: QI: η θερμότητα που αποδίδεται από τους ενοίκους, τις διάφορες συσκευές και τον φωτισμό.
Ουσιαστικός και σε μεγάλο βαθμό ανελαστικός
παράγοντας του θερμικού ισοζυγίου του κτιρίου.
QS: η θερμική πρόσοδος από την ηλιακή ακτινοβολία που εισέρχεται στο κτίριο. Σχετίζεται με
τον προσανατολισμό του κτιρίου και ιδιαίτερα
της επιφάνειας των ανοιγμάτων.
QC: οι θερμικές απώλειες (ή κέρδη) με αγωγιμότητα από το κέλυφος του κτιρίου. Δε σχετίζονται με τον τρόπο χρήσης του κτιρίου, παρά
μόνο με τη χωροθέτηση, τη μορφή και τον τρόπο κατασκευής του κτιρίου.
QV: οι θερμικές απώλειες (ή κέρδη) από τον αερισμό (ηθελημένου ή αθέλητου). Μελέτες δείχνουν ότι, μέχρι και 50% από τη συνολική κατανάλωση καυσίμων για τη θέρμανση των κτιρίων
χρησιμοποιείται για να καλυφθούν οι θερμικές
απώλειες λόγω αερισμού.

QM: Οι θερμαντικές ή ψυκτικές ανάγκες του χώρου (θερμικό ή ψυκτικό φορτίο). Καλύπτεται με
την παροχή θέρμανσης ή ψύξης.
QE: Οι θερμικές απώλειες από την εξάτμιση, είτε
στις επιφάνειες ή μέσα στο κτίριο.

Οι παράμετροι του θερμικού ισοζυγίου ισχύουν για κάθε
κτίριο, αλλά ανάλογα με τη χρήση του κτιρίου αλλάζει η
βαρύτητα της καθεμιάς.
Όσο μικρότερη είναι η συμβολή της θέρμανσης ή της
ψύξης για την εξισορρόπηση του θερμικού ισοζυγίου και
την επίτευξη συνθηκών θερμικής άνεσης (βλ. παρακάτω), τόσο οικονομικότερη είναι η λειτουργία του κτιρίου. Ο σωστός ενεργειακός σχεδιασμός βελτιστοποιεί την
απόδοση ορισμένων από τους παράγοντες που συμμετέχουν στο θερμικό ισοζύγιο. Ο μελετητής επεμβαίνει στη
θερμική συμπεριφορά του κτιρίου μέσα από συνειδητές
επιλογές που έχουν να κάνουν με τον προσανατολισμό
του κτιρίου και κυρίως των ανοιγμάτων του, την αναλογία συμπαγών στοιχείων και ανοιγμάτων, την κατασκευή του κελύφους, κλπ.
Ωστόσο, εκτός από το σχεδιασμό του κτιρίου, σημαντική είναι η συμβολή της ποιότητας λειτουργίας από
τους χρήστες στο θερμικό ισοζύγιο. Εφόσον οι χρήστες
είναι ενημερωμένοι και συνειδητοποιημένοι σε σχέση
με το «ενεργειακό πρόβλημα», με την ορθολογική χρήση
των διαφόρων συστημάτων ελέγχων του εσωκλίματος
που έχουν στη διάθεσή τους, μπορούν να συμβάλλουν
στη μείωση των θερμικών απωλειών, στην αποφυγή της
υπερθέρμανσης και γενικότερα στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.
Γ. Θερμική Άνεση:
Η βιολογική και ψυχολογική ισορροπία του ανθρώπου
εξασφαλίζεται από την επιτυχή προσαρμογή του στο
φυσικό περιβάλλον. Το αίσθημα της θερμικής άνεσης
δημιουργείται όταν καταναλώνεται η ελάχιστη ενέργεια
από τον οργανισμό για την εξασφάλιση των θερμορρυθμιστικών λειτουργιών στο ανθρώπινο σώμα, ώστε να διατηρηθεί το θερμικό ισοζύγιο του ατόμου (Κ.Ν. Αξαρλή,
2009).
Η ζώνη της θερμικής άνεσης αναφέρεται στο συνδυασμό
εκείνων των μεταβλητών του εσωκλίματος (θερμοκρασία αέρα, θερμοκρασία περιβαλλουσών επιφανειών, σχετική υγρασία και ταχύτητα αέρα), όπου κατά μερικούς
μελετητές το 50%, και κατ’ άλλους το 80% των ατόμων
που ερωτώνται αισθάνονται θερμικά άνετα ή θερμικά
ουδέτερα (Κ.Ν. Αξαρλή, 2009).
Οι 6 βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν το αίσθημα της
θερμικής άνεσης είναι
Προσωπικοί:
		
1. Βαθμός Ένδυσης
		
2. Μεταβολισμός
Περιβαλλοντικοί:
		
3. Θερμοκρασία αέρα
		
4. Θερμοκρασία περιβαλλουσών επιφα		
νειών
		
5. Ταχύτητα αέρα
		
6. Σχετική υγρασία.
Ο ρόλος του μελετητή, κατά τον Koenisberger, είναι να
δημιουργήσει τις βέλτιστες δυνατές εσωκλιματικές συν-

θήκες, ρυθμίζοντας τις περιβαλλοντικές παραμέτρους
(3, 4, 5, 6), που εξαρτώνται άμεσα από το σχεδιασμό του
κτιρίου. Πιο αναλυτικά, για τις περιβαλλοντικές παραμέτρους ισχύουν τα παρακάτω:

Θερμοκρασία αέρα: Κατά την ASHRAE, το 80% των
ατόμων αισθάνεται θερμικά άνετα όταν η θερμοκρασία
του αέρα κυμαίνεται μεταξύ 21.5 και 25οC (με σχετική
υγρασία 50%). Πιο αναλυτικά, στον Πίνακα 3.2.
Θερμοκρασία περιβαλλουσών επιφανειών: Γενικά,
θα πρέπει η διαφορά μεταξύ της θερμοκρασίας του αέρα
και των περιβαλλουσών επιφανειών να μην υπερβαίνει
τους 3-4οC και εξαρτάται από τη θέση και το μέγεθος των
επιφανειών που περιβάλλουν το χώρο και από την ικανότητά τους να εκπέμπουν θερμότητα. Ισχύει ότι η θερμοκρασία της εσωτερικής επιφάνειας αμόνωτων δομικών
στοιχείων είναι χαμηλότερη από αυτής των θερμομονωμένων. Αυτό σημαίνει πως, η θερμοκρασία του χώρου
ενός μονωμένου κτιρίου μπορεί να διατηρηθεί χαμηλότερη σε σχέση με μια αμόνωτη κατασκευή, παρέχοντας τον
ίδιο βαθμό θερμικής άνεσης.
Ταχύτητα Αέρα: Ο αέρας που κινείται απομακρύνει την
επιπλέον θερμότητα από το σώμα, αυξάνοντας ή μειώνοντας το βαθμό μεταφοράς και εξάτμισης. Όταν η θερμοκρασία του αέρα είναι χαμηλότερη από τη θερμοκρασία
του σώματος, η αύξηση της ταχύτητας του αέρα δημιουργεί αίσθηση ψύχους που αυξάνεται όσο μειώνεται η θερμοκρασία του αέρα. Αντίθετα, όταν η θερμοκρασία του
αέρα είναι υψηλότερη από τη θερμοκρασία του σώματος,
η αύξηση της ταχύτητας του αέρα προκαλεί στο σώμα
αίσθηση ζέστης και δροσισμού ταυτόχρονα. Πάντως το
αποτέλεσμα του δροσισμού είναι ισχυρότερο από το αποτέλεσμα της θέρμανσης μέχρι περίπου 40oC θερμοκρασία
αέρα, μετά την οποία η υπερθέρμανση είναι μεγαλύτερη.
Σχετική Υγρασία: Επιδρά στην ικανότητα του σώματος
να αποβάλλει θερμότητα με την εξάτμιση κι επηρεάζει
έτσι το αίσθημα της θερμικής άνεσης. Συνδυασμός υψηλής υγρασίας και υψηλής θερμοκρασίας αέρα δημιουργεί
θερμική δυσφορία. Αυξάνοντας τη σχετική υγρασία από
20% σε 60%, η θερμοκρασία του αέρα πρέπει να μειωθεί
περίπου κατά 1oC, για να διατηρηθεί το ίδιο αίσθημα άνεσης (Κ.Ν. Αξαρλή, 2009). Γενικα, το άτομο αισθάνεται την
υγρασία όταν η θερμοκρασία του αέρα είναι χαμηλότερη
από 20οC ή υψηλότερη από 25οC.

Πιν. 3. 2: Σχέση θερμοκρασίας-σχετικής υγρασίας για θερμική άνεση.

Σύμφωνα με μια έρευνα του Hamphreys, οι χρήστες των
βιοκλιματικών κτιρίων ανέχονται υψηλότερες και χαμηλότερες θερμοκρασίες και γενικά είναι περισσότερο ανεκτικοί στη διακύμανση των εσωκλιματικών συνθηκών
από τους χρήστες των κτιρίων στα οποία το εσωκλίμα
ελέγχεται αποκλειστικά με μηχανολογικό τρόπο. Γι’ αυτό
και στα βιοκλιματικά σπίτια μπορεί να εξοικονομηθεί περισσότερη ενέργεια.
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Δ. Ενεργητικά/Παθητικά συστήματα:
Για την εκμετάλλευση της ηλιακής και αιολικής ενέργειας
έχουν αναπτυχθεί δύο κυρίως τεχνολογικά συστήματα:
τα παθητικά και τα ενεργητικά.
Τα παθητικά συστήµατα ενσωματώνονται στα κτίρια µε στόχο την αξιοποίηση των περιβαλλοντικών πηγών (ήλιος, άνεµος, βλάστηση, νερό, έδαφος, υπέδαφος)
για την θέρμανση, ψύξη και φωτισµό. Λειτουργούν χωρίς
μηχανολογικά εξαρτήματα και δεν παράγουν πρόσθετη ενέργεια. Τέτοια συστήματα είναι οι τοίχοι θερμικής
αποθήκευσης, οι μεταφορικοί βρόχοι ή αεροσυλλέκτες, οι
στέγες θερμικές αποθήκευσης, και άλλα.
Τα ενεργητικά συστήµατα, χρησιμοποιούν μηχανικά μέσα για τη θέρμανση και το δροσισµό, αξιοποιώντας
την ηλιακή ενέργεια ή τους φυσικούς μηχανισμούς ψύξης. Στη κατηγορία αυτή ανήκουν οι ηλιακοί συλλέκτες,
τα φωτοβολταϊκα στοιχεία και οι ανεμογεννήτριες.

Οι χώροι που έχουν χαμηλές ή αδιάφορες απαιτήσεις
θερμοκρασίας, πρέπει να τοποθετούνται στη βόρεια
πλευρά, ώστε να μεσολαβούν ανάμεσα στους θερμούς
χώρους και το εξωτερικό περιβάλλον και να λειτουργούν
ως φράγμα θερμικών απωλειών. Η επιλογή της τοποθέτησης αυτών των χώρων στο βορρά προέρχεται από
παλιότερα χρόνια. Στην αγροτική κατοικία ήταν και είναι
ο στάβλος, η αποθήκη σιτηρών και άχυρων. Στην αστική κατοικία είναι το γκαράζ, το κελάρι, οι χώροι υγιεινής.
Αντίθετα, οι χώροι που θα κατοικούνται όλη τη μέρα και
έχουν απαιτήσεις για υψηλή θερμοκρασία τοποθετούνται στη νότια πλευρά (Κ.Ν. Αξαρλή, 2009).

3.3. ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ / ΗΛΙΑΣΜΟΣ
Α. Ρύθμιση των θερμικών απωλειών: η μορφή και η
διάταξη των εσωτερικών χώρων
«Το σωστότερο από ενεργειακή σκοπιά σχήμα ενός κτιρίου
είναι εκείνο που εμφανίζει το χειμώνα τις μικρότερες θερμικές απώλειες και το μεγαλύτερο ηλιακό κέρδος, ενώ το
καλοκαίρι τη μικρότερη δυνατή θερμική επιβάρυνση από
την ηλιακή ακτινοβολία.» (Κ.Ν. Αξαρλή, 2009).
Το κλιματικό προφίλ ενός τόπου αποτελεί καθοριστικό
κριτήριο στην επιλογή του βέλτιστου σχήματος. Για ένα
συγκεκριμένο όγκο, το συμπαγές σχήμα εμφανίζει τις μικρότερες θερμικές απώλειες το χειμώνα. Ωστόσο,το κτίριο τετραγωνικής κάτοψης δεν είναι η καλύτερη λύση για
όλες τις περιοχές: για τα ψυχρά κλίματα βέλτιστη λύση
αποτελούν τα κτίρια κυβικής μορφής, ενώ για τα εύκρατα
κλίματα, τα επιμηκυμένα κτίρια στον άξονα Α-Δ και με μεγαλύτερη ελευθερία για την εκλογή της μορφής.

Εικ. 3. 4: Βέλτιστο σχήμα και προσανατολισμός κτηρίου.

Οι μικροκλιματικές συνθήκες που επικρατούν στις
πλευρές ενός κτιρίου είναι επίσης καθοριστικές για μια
ορθή διάταξη των χώρων. Η βόρεια πλευρά παραμένει
η πιο ψυχρή, γιατί δε δέχεται άμεση ηλιακή ακτινοβολία και γιατί οι χειμερινοί άνεμοι έχουν συνήθως βορινή
κατεύθυνση. Η ανατολική και δυτική πρόσοψη δέχεται ίση ποσότητα ηλιακής ακτινοβολίας, αλλά η δυτική
παραμένει πιο ζεστή εξαιτίας του συνδυασμού ηλιακής
ακτινοβολίας και υψηλών μεσημβρινών θερμοκρασιών
του αέρα. Η νότια πλευρά είναι η φωτεινότερη και η πιο
ζεστή και δέχεται ηλιακή ακτινοβολία στη διάρκεια όλης
της ημέρας.
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Εικ. 3. 5: Διάταξη των χώρων μιας ενεργειακά σωστής κατοικίας.

Β. Ρύθμιση της έκθεσης στην ηλιακή ακτινοβολία: ο
προσανατολισμός του κτηρίου
Ο προσανατολισμός των συμπαγών και διαφανών στοιχείων ενός κτηρίου παίζει πολύ σημαντικό ρόλο για τη
διάρκεια του ηλιασμού και για το ποσό της ηλιακής ακτινοβολίας που δέχεται το κτίριο. Εξαιρετικά χρήσιμη στο
σχεδιασμό των κτιρίων και την τοποθέτηση των χώρων
είναι η μελέτη της ημερήσιας τροχιάς του ήλιου στις διάφορες εποχές του έτους (βλ. Εικ. 3.6). Στα εύκρατα κλίματα, όσον αφορά τον προσανατολισμό ισχύουν τα ακόλουθα:
• Οι όψεις των κτιρίων που έχουν ανατολικό και δυτικό προσανατολισμό απολαμβάνουν τα μέγιστο επίπεδα
ηλιασμού από το Μάη μέχρι τον Ιούλιο και αντίθετα μικρό ποσό θερμότητας το χειμώνα.
• Οι βορινές προσόψεις ηλιάζονται μόνο το καλοκαίρι,
νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα.
• Τέλος, η νότια πρόσοψη δέχεται τη μέγιστη μέση τιμή
ηλιακής ακτινοβολίας-θερμότητας κατανεμημένη στις
διάφορες εποχές του έτους, με τον πιο ευνοϊκό τρόπο. Το
χειμώνα, η κίνηση του ήλιου σε χαμηλότερη τροχιά έχει
σαν αποτέλεσμα την πιο κάθετη πρόσπτωση της ακτινοβολίας στη νότια πρόσοψη και επομένως μεγαλύτερη
αποτελεσματικότητα. Η νότια όψη δέχεται το μεγαλύτερο ποσό της ηλιακής ενέργειας από οποιαδήποτε διαφορετικά προσανατολισμένη επιφάνεια του κτιρίου. Αντίθετα, το καλοκαίρι δέχεται το ελάχιστο σε θερμότητα,
παρά τη μεγάλη διάρκεια του ηλιασμού της. Έτσι, μπορούμε να πούμε πως ο νότιος προσανατολισμός είναι
ο ιδεώδης για τη διάταξη των ανοιγμάτων σε ένα κτίριο
στα εύκρατα κλίματα. Πρόσθετα, για τη βέλτιστη εκμετάλλευση της ηλιακής ακτινοβολίας, το σχήμα του κτιρίου πρέπει να είναι επιμηκυμένο κατά τον άξονα Α-Δ με
μια επιτρεπτή απόκλιση κατά 20o (βλ. Εικ. 3.7).

3.4. ΦΥΣΙΚΟΣ ΔΡΟΣΙΣΜΟΣ

Εικ. 3. 6: Η ημερήσια τροχιά του ήλιου στις διάφορες εποχές του έτους.

Έτσι, αρχιτεκτονικές συνθέσεις όπως μονώροφα κτίρια με μικρό βάθος, τοποθετημένα με την κύρια όψη τους
στο νότο, ή πολυώροφα με νότια πρόσοψη ή κλιμακωτές διατάξεις κτιρίων για να εκμεταλλεύονται το νότιο
προσανατολισμό, μπορούμε να πούμε ότι θα εμφανίζουν
«σωστή» ενεργειακή συμπεριφορά (Κ.Ν. Αξαρλή, 2009).
Για την περαιτέρω επίτευξη φυσικού φωτισμού, συνίσταται η χρήση συστημάτων όπως:
- Ανοίγματα στην κατακόρυφη τοιχοποιία
- Ανοίγματα οροφής
- Αίθρια
- Φωταγωγοί/ Φωτοσωλήνες

Ενώ οι τεχνικές που σκοπεύουν στην βελτίωση αυτών
των συστημάτων περιλαμβάνουν:
- Ηλιοστάσια
- Ειδικούς υαλοπίνακες
- Σκίαστρα
- Πρισματικά φωτοδιαπερατά υλικά
- Ράφια φωτισμού
- Ανακλαστικές περσίδες
- Διαφανή μονωτικά υλικά (Ε. Μ. Ψάλτη, 2011).

Εικ. 3. 7: Η βέλτιστη λύση του νότιου προσανατολισμού.

Παραπάνω είδαμε τις βασικές αρχές του βιοκλιματικού
σχεδιασμού στη φυσική θέρμανση και το φυσικό ηλιασμό/φωτισμό, δηλαδή για τους χειμερινούς μήνες. Το καλοκαίρι οι κλιματικές συνθήκες αντιστρέφονται. Οι εξωτερικές θερμοκρασίες είναι υψηλές, το κτίριο απορροφά
θερμότητα, πολύ περισσότερη μάλιστα, όταν είναι άμεσα
εκτεθειμένο στην ηλιακή ακτινοβολία, με κίνδυνο να δημιουργηθούν συνθήκες υπερθέρμανσης στο εσωτερικό
του κτιρίου, που ξεπερνούν τα όρια της θερμικής άνεσης.
Οι ακτίνες του ήλιου, η διείσδυση του θερμού εξωτερικού
αέρα στο κτίριο και τα εσωτερικά κέρδη από τις δραστηριότητες των ενοίκων και τις συσκευές μπορεί να οδηγήσει σε μη αποδεκτές καταστάσεις. Γι’ αυτό το κτίριο
πρέπει να «συμπεριφέρεται» ως «φυσικός συλλέκτης»
δροσισμού και ψύξης.
Α. Ηλιοπροστασία
•Σκιασμός
Ο πιο εύκολος, οικονομικός και αποτελεσματικός τρόπος
να παραμένει ένα κτίριο δροσερό είναι ο σκιασμός των
ανοιγμάτων, των τοίχων και της οροφής. Και αυτό γιατί
οι περισσότερες τεχνικές που χρησιμοποιούνται για παθητική θέρμανση το χειμώνα, λειτουργούν και ως φυσικοί συλλέκτες δροσισμού. Ο βαθμός και ο τύπος της αναγκαίας σκίασης εξαρτάται από τη θέση του ήλιου και από
την τοποθεσία και τη γεωμετρία του τμήματος του κτιρίου που πρέπει να σκιάζεται. Για παράδειγμα, το καλοκαίρι όταν ο ήλιος πέφτει στη νότια πλευρά του κτίσματος,
τα νότια ανοίγματα είναι εύκολο να προστατεύουν από
τη μεγάλη εισροή ηλιακής ακτινοβολίας αφού η θέση του
ήλιου είναι πολύ ψηλά στον ουρανό. Η σκίαση των δυτικών και ανατολικών παραθύρων όμως, αντιμετωπίζει
πρόβλημα αφού ο ήλιος είναι χαμηλά και δέχονται περισσότερη ακτινοβολία (Ε.Μ. Ψάλτη, 2011) .
Έχουν αναπτυχθεί διάφορες μέθοδοι για τον υπολογισμό του σκιασμού και του ηλιασμού των όψεων και των
ανοιγμάτων. Tα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τη
μελέτη του σκιασμού κατατάσσονται από τη σχετική βιβλιογραφία σε γραφικές μεθόδους (ηλιακοί χάρτες), σε
υπολογιστικές με το χέρι ή με υπολογιστή, και με τη χρήση μοντέλων. H ανάλυση του σκιασμού είναι απαραίτητο

Εικ. 3. 8: Χρήση ηλιακού χάρτη για τη μελέτη του σκιασμού συγκεκριμένης τοποθεσίας.
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βήμα για τον ηλιακό παθητικό σχεδιασμό, γιατί βοηθά
τον αρχιτέκτονα να πάρει υπόψη του αφενός τη σκιά
που προκαλούν αντικείμενα του περιβάλλοντος χώρου
στο κτίριο και αφετέρου τη σκιά των ίδιων των αρχιτεκτονικών στοιχείων του κτιρίου, πριν οριστικοποιήσει
τη διαμόρφωση των όψεων και τη θέση των ανοιγμάτων
που θα εκμεταλλεύονται την ηλιακή ενέργεια (Κ.Ν. Αξαρλή, 2009).
Η παρουσία πρασίνου ελαττώνει σε μεγάλο βαθμό την
ανάκλαση της ηλιακής ακτινοβολίας που προσπίπτει στο
έδαφος. Φυσικά στοιχεία, όπως θάμνοι και περισσότερο
τα δέντρα προκαλούν σκίαση στα ανοίγματα ανακόπτοντας την ηλιακή ακτινοβολία. Η ποιότητα και η έκταση
της σκιάς που προκαλούν εξαρτάται από το ύψος, τη βλάστηση και τον όγκο του φυλλώματός τους σε σχέση με
τον προσανατολισμό του κτιρίου που σκιάζουν, και από
το αν είναι φυλλοβόλα ή αειθαλή. Eκτός από την ηλιοπροστασία, έμμεση και άμεση, που παρέχουν, συμβάλλουν
στη μείωση των θερμικών απωλειών, λειτουργώντας σαν
φράγμα, βελτιώνουν τις συνθήκες για τη δημιουργία φυσικού αερισμού, ελέγχουν το φυσικό φωτισμό και συνεισφέρουν στη δημιουργία ικανοποιητικού εσωκλίματος
(Κ.Ν. Αξαρλή, 2009).

Εικ. 3. 9: Σκίαση νότιας όψης κτηρίου από φυλλοβόλο δέντρο τη
θερινή περίοδο, χωρίς να παρεμποδίζεται σημαντικά ο ηλιασμός του
τη χειμερινή περίοδο.

Η σκίαση των ανοιγμάτων επιβάλλεται να είναι στην
εξωτερική πλευρά του υαλοστασίου, ώστε να αποφευχθεί η διείσδυση του ήλιου και, κατ’ επέκταση, η υπερθέρμανση του χώρου. Η προστασία με σκίαστρα στο
εσωτερικό των υαλοστασίων (π.χ. κουρτίνες, περσίδες)
ή ανάμεσα στους υαλοπίνακες (π.χ. περσίδες) προσφέρει
μεν μείωση της θάμβωσης από το ηλιακό φως, δεν απαλλάσσει όμως το χώρο από την υπερθέρμανση (Τ.Ο.ΤΕΕ
20702-5/2010).
Κατασκευές που επιτρέπουν την ανεμπόδιστη απομάκρυνση του θερμού αέρα από το κτήριο είναι τα διάτρητα σκίαστρα –μεταλλικά, ξύλινα ή και συμπαγή με κενό/
σχισμή ανάμεσα στο κτήριο και στον πρόβολο-, τα οποία
δεν εγκλωβίζουν τον θερμό αέρα. Επίσης και το υλικό
κατασκευής του ηλιοπροστατευτικού συστήματος επηρεάζει την απόδοσή του. Σκίαστρα κατασκευασμένα με
υλικά με μεγάλη θερμοχωρητικότητα, όπως το σκυρόδεμα, αποθηκεύουν θερμότητα την οποία ακτινοβολούν και
ενώ εμποδίζουν την ηλιακή ακτινοβολία να εισέλθει στο
χώρο, δεν αποτρέπουν την υπερθέρμανση του κτηρίου.
Αξιολογώντας την αποτελεσματικότητα των συστημάτων ηλιοπροστασίας, συμπεραίνεται ότι: τα σταθερά
προστεγάσματα ή σκίαστρα, ανεξάρτητα από προσανατολισμό, παρουσιάζουν προβλήματα ως προς την απόδοσή τους, γιατί η πλήρης σκίαση των ανοιγμάτων το μήνα
Αύγουστο, που είναι απολύτως επιθυμητή, διακόπτει τον
ηλιασμό του χώρου και το μήνα Απρίλιο, λόγω της ίδιας
φαινόμενης τροχιάς του ήλιου. Συνεπώς η κινητή εξωτερική ηλιοπροστασία παρουσιάζει πλεονεκτήματα, γιατί
μπορεί να ρυθμίζεται ανάλογα με τις εποχές και τις ανάγκες των χρηστών του κτηρίου (Τ.Ο.ΤΕΕ 20702-5/2010).
Τέλος, ως προς το οικονομικό σκέλος, παρά το γεγονός
ότι η κινητή εξωτερική ηλιοπροστασία είναι πιο ακριβή
σε σχέση με τη σταθερή ή τα εσωτερικά σκίαστρα, όμως
είναι πιο αποδοτική, άρα και πιο οικονομική στη λειτουργία της, γιατί απαλλάσσει τα κτήρια από την υπερβολική
ζέστη του καλοκαιριού και συνεπώς από τη συνεχή χρήση του κλιματισμού.

Πιν. 3. 4: Προτεινόμενος τρόπος σκίασης ανάλογα με τον προσανατολισμό.

•Χρώμα και υφή εξωτερικών επιφανειών

Πιν. 3. 3: Κατηγορίες φυτών, φυλλοβόλων και αειθαλών, ανάλογα με
την ανθεκτικότητα τους σε διάφορες συνθήκες.
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Το χρώμα και η υφή των εξωτερικών επιφανειών του κελύφους του κτηρίου είναι πολύ σημαντικά στη ρύθμιση
των εισροών ακτινοβολίας την ημέρα και των εκροών
θερμότητας το βράδυ. Καθορίζουν έτσι τις θερμοκρασιακές στάθμες του εξωτερικού περιβλήματος του κτηρίου
και τη διακύμανση της εσωτερικής θερμοκρασίας. Για
παράδειγμα, ένα δώμα βαμμένο με σκούρο χρώμα μπορεί να παρουσιάζει επιφανειακή θερμοκρασία αυξημένη
κατά 32οC, σε σχέση με τη μέγιστη θερμοκρασία του πε-

ριβάλλοντος αέρα. Αντίθετα, η επιφανειακή θερμοκρασία ενός δώματος βαμμένου με ασβέστη, μόλις ξεπερνά
τον 1οC σε σχέση με την θερμοκρασία του περιβάλλοντος
(Τ.Ο.ΤΕΕ 20702-5/2010). Γενικά ισχύει ότι οι πιο «ευπαθείς» επιφάνειες μπροστά στην καλοκαιρινή ηλιακή
ακτινοβολία είναι οι επιφάνειες του κελύφους με δυτικό
προσανατολισμό, καθώς και οι οριζόντιες (π.χ. δώματα).
Γι’ αυτό το λόγο αυτές οι επιφάνειες προτείνεται να βάφονται με ανοιχτά χρώματα. Επιπλέον,για τα δώματα
προτείνεται η επικάλυψή τους με ανακλαστικές επιφάνειες (π.χ. επίστρωση με φύλλο αλουμινίου), ψυχρά χρώματα ή γενικότερα με ψυχρά υλικά, καθώς και με φυτά
(φυτεμένα δώματα). Τέλος, άμεση σχέση με την ανακλαστικότητα έχει η υφή των εξωτερικών επιφανειών –αδρή
ή λεία– κι επηρεάζει τα ποσοστά απορρόφησης θερμότητας (Τ.Ο.ΤΕΕ 20702-5/2010).
Β. Φυσικός Αερισμός
Ο φυσικός αερισμός των εσωτερικών χώρων συνδέεται
άμεσα με την υγεία των ενοίκων, τη θερμική άνεση και
την αίσθηση ευεξίας. Βοηθάει στην ανταλλαγή θερμότητας του ανθρώπινου σώματος με το περιβάλλον ενώ
διευκολύνει τη φυσική ψύξη των δομικών στοιχείων της
κατασκευής.
Οι συνθήκες φυσικού αερισμού στο εσωτερικό των
κτηρίων καθορίζονται σε μεγάλο βαθμό από την κατεύθυνση των δροσερών ανέμων της εκάστοτε περιοχής, τις
κατασκευαστικές επιλογές στο εξωτερικό περίβλημα του
κτηρίου και, τέλος, τη θέση και το μέγεθος των ανοιγμάτων.
Πρέπει να γνωρίζουμε ότι το καλοκαίρι, οι δροσεροί
άνεμοι στη διάρκεια της ημέρας προέρχονται από θαλάσσια ρεύματα (μελτέμια) και έχουν συνήθως νοτιανατολική ή βορεινή κατεύθυνση (επηρεαζόμενοι πάντα κι
από το ανάγλυφο του περιβάλλοντος χώρου). Το βράδυ,
αντίστροφα, με την ψύξη του εδάφους γεννάται από τη
στεριά μια δροσερή απόγειος αύρα. Η μεθοδευμένη τοποθέτηση πρασίνου στον περιβάλλοντα χώρο του κτηρίου
μπορεί να διευκολύνει την είσοδο δροσερών ρευμάτων
αέρα στον εσωτερικό χώρο. Η τοποθέτηση δέντρων ή θάμνων σε κατάλληλη διάταξη σε σχέση με το κτήριο μπορεί να κατευθύνει τον άνεμο στον επιθυμητό βαθμό μέσα
στο κτήριο. Η ένταξη προεξοχών σε κατάλληλη θέση στο
ίδιο το κτήριο μπορεί να βοηθήσει στον φυσικό αερισμό
του εσωτερικού χώρου (Τ.Ο.ΤΕΕ 20702-5/2010).
Εκτός όμως από τη βλάστηση, καθοριστικό ρόλο για
τη φυσική διαπνοή του κτηρίου από δροσερούς ανέμους
παίζει η διάταξη των ανοιγμάτων του κτηρίου, με βάση
την κατεύθυνση του δροσερού ανέμου. Γενικά, η κίνηση
του αέρα στο κτήριο γίνεται από τις ζώνες υψηλής πίεσης
(προσήνεμες) προς τις ζώνες χαμηλής πίεσης (υπήνεμες).
Η ταχύτητα του αέρα είναι μέγιστη όταν το άνοιγμα εξαγωγής είναι μεγαλύτερο από το άνοιγμα εισαγωγής, ενώ
ο διαμπερής διαγώνιος αερισμός προσφέρει την καλύτερη κατανομή νωπού αέρα στο χώρο.
Πιο συγκεκριμένα, συνίσταται η τοποθέτηση ανοιγμάτων σε περισσότερους από έναν τοίχους και μάλιστα
αντιμέτωπους, έτσι ώστε να δημιουργείται αερισμός σε
όλο τον χώρο. Ο τύπος αυτός αερισμού χαρακτηρίζεται
ως διαμπερής. Καλύτερες συνθήκες αερισμού επιτυγχάνονται όταν η ροή του αέρα ακολουθεί κίνηση μεταβαλ-

λόμενη μέσα στο χώρο, γιατί έτσι έχουμε πιο ομοιόμορφη
διανομή της ταχύτητας του αέρα και φυσικό δροσισμό σε
όλους τους χώρους διαβίωσης.
Πρόσθετα, το μέγεθος των ανοιγμάτων εισόδου και
εξόδου πρέπει να είναι περίπου το ίδιο, ενώ η θέση τους
στην τομή του κτηρίου να μη βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο. Δηλαδή, όταν το άνοιγμα εισόδου είναι χαμηλά, το
άνοιγμα εξόδου πρέπει να είναι σχετικά ψηλά ή το αντίστροφο, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται μέγιστος αερισμός
στο «επίπεδο ζωής» (το οποίο θεωρούμε σε στάθμη 0.701.20m από το πάτωμα). Τέλος, όταν έχουμε αερισμό ενός
κτηρίου μέσω αιθρίου ή μέσω υπερυψωμένου χώρου στο
εσωτερικό του, τότε η μορφή του αερισμού ακολουθεί
ανοδική πορεία (Τ.Ο.ΤΕΕ 20702-5/2010, J.Goulding, et al,
1994).
Σημειώνεται ότι, σε περιοχές όπου η εξωτερική θερμοκρασία διατηρείται συχνά υψηλή, καλό είναι ο αερισμός
του χώρου την ημέρα να αποφεύγεται όσο είναι δυνατό.
Αντίστροφα, όμως, τη νύχτα ο φυσικός αερισμός επιβάλλεται για την ψύξη των στοιχείων της κατασκευής.

Εικ. 3. 10: Διοχέτευση των ανέμων μα κατάλληλη χρήση δενδροφύτευσης.

Εικ. 3. 11: Η θέση των δέντρων, καθορίζει την κατεύθυνση του δροσερού ανέμου στο εσωτερικό του κτηρίου.
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3.5. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΕ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΗΡΙΑ
Ιδιαίτερα αυξανόμενη στην εποχή μας, και πιο πολύ στην
κορεσμένη οικοδομικά Αθήνα, είναι η ανάγκη για ενεργειακό «επανασχεδιασμό» υφιστάμενων κτηρίων, είτε
διότι επιθυμείται η διατήρηση/αναπαλαίωση κάποιων
κτηρίων για λόγους ιστορικούς/αισθητικούς, είτε με
σκοπό την επανάχρηση χώρων με νέο τρόπο, μια λύση,
τόσο οικονομική, όσο και δημιουργική αρχιτεκτονικά. Η
εφαρμογή του βιοκλιματικού σχεδιασμού σε υφιστάμενα
κτίρια, είναι ένα πεδίο που αφορά και τη συγκεκριμένη
εργασία, αφού αφορά επέμβαση σε υπάρχων κτίριο.
Η γενική λογική αυτής της «ενεργειακής αναβάθμισης»
είναι η εξής:
Τη χειμερινή περίοδο, οι θερμικές απώλειες του κτιρίου
(απώλειες με αγωγιμότητα ή με αερισμό) πρέπει να περιοριστούν στο ελάχιστο και, αντίστοιχα να αυξηθούν κατά
το δυνατόν τα θερμικά ηλιακά κέρδη.
Με την ίδια λογική, τη θερινή περίοδο στόχος πρέπει να
είναι η ελαχιστοποίηση των θερμικών κερδών από την
ηλιακή ακτινοβολία ενώ ταυτόχρονα, επιδιώκεται η ενίσχυση του φυσικού δροσισμού και αερισμού του κτιρίου,
ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος υπερθέρμανσης στον εσωτερικό χώρο.

Εικ. 3. 12: Διαφορετικές καθ’ ύψος θέσεις ανοιγμάτων εισόδου και
εξόδου του αέρα.

Εικ. 3. 13: Διαμπερής αερισμός: Μεταβαλλόμενης κατεύθυνσης (αριστερά) και ευθύγραμμος (δεξιά).
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Γενικά, κάποιες βασικές κατευθύνσεις που μπορεί να
ακολουθήσει κανείς για τη βελτίωση της ενεργειακής συμπεριφοράς ενός υφισταμένου κτηρίου είναι οι εξής (K.
Αξαρλή, 2009):
• Μείωση των θερμικών απωλειών αγωγιμότητας
από τα δομικά στοιχεία (π.χ. προσθήκη αναδρομικής
θερμομόνωσης στα συμπαγή στοιχεία και βελτίωση ή
αντικατάσταση των κουφωμάτων, με στόχο τα νέα κουφώματα να διαθέτουν καλύτερο συντελεστή θερμοπερατότητας).
• Μείωση των θερμικών απωλειών αερισμού (π.χ. δημιουργία ανεμοφρακτών, βελτίωση της αεροστεγανότητας των ανοιγμάτων και μείωση των οπών/οδών διαφυγής
της θερμότητας (π.χ. καμινάδες) )
• Περιορισμός των νυχτερινών απωλειών θερμότητας, που αποτελούν τα 2/3 των των θερμικών απωλειών
του 24ώρου (π.χ. Εφαρμογή νυχτερινής κινητής θερμομόνωσης στα ανοίγματα (π.χ. με φύλλα ασφαλείας))
• Αύξηση της θερμικής προσόδου από τον ήλιο για τη
χειμερινή περίοδο (π.χ. αύξηση των νότιων ανοιγμάτων,
την προσθήκη παθητικών συστημάτων ή και τη χρήση
ανακλαστικών επιφανειών)
• Μείωση της προσπίπτουσας ακτινοβολίας στη θερινή περίοδο με την πρόβλεψη της κατάλληλης ηλιοπροστασίας
• Αύξηση του φυσικού αερισμού-δροσισμού, με την
σωστή χρήση των ανοιγμάτων (για τα οποία πιθανώς να
χρειαστούν νέα κουφώματα με τα κατάλληλα ανοιγόμενα
τμήματα )
• Κατάλληλη διαμόρφωση του άμεσου περιβάλλοντα
χώρου, με στόχο την αντιμετώπιση του ανέμου, ανάλογα
με την εποχή, και κατά συνέπεια την μείωση των θερμικών απωλειών ή την αύξηση του φυσικού δροσισμού
(π.χ. δενδροφύτευση –φράγμα χειμερινού ψυχρού ανέμου για το χειμώνα ή δενδροφύτευση που οδηγεί τους
δροσερούς ανέμους προς το κτίριο για το καλοκαίρι).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4:
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ
“Το σπίτι είναι μια μηχανή μέσα στην οποία ζούμε.”
					
Le Corbusier

4.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ανά τους αιώνες, ποικίλες συνθήκες και ανάγκες των
ανθρώπων, οδήγησαν την αρχιτεκτονική και την επιστήμη της δόμησης να “απαρνηθεί” ένα από τα θεμελιώδη
της στοιχεία: τη σταθερότητα.
Οι πτυσσόμενες κατασκευές, εν γένει, σύμφωνα με
τον Frei Otto ορίζονται ως: «κατασκευές που εμφανίζουν
μεταβλητότητα του εξωτερικού κελύφους (αλλά και των
εσωτερικών στοιχείων, όταν μιλάμε για εσωτερική μεταβλητότητα). Αυτή η μεταβλητότητα συνίσταται σε οροφές
που μπορούν να εκταθούν ή να ανακληθούν, να μεγεθυνθούν ή να συρρικνωθούν, να ανέβουν ή να κατέβουν επίπεδο, καθώς και σε ανάλογη μεταβλητότητα των τοίχων.»
Οι πτυσσόμενες κατασκευές έχουν κατά καιρούς βρει
εφαρμογή σε ποικίλους τομείς. Παραδείγματα εφαρμογής τεχνολογίας πτυσσόμενων κατασκευών περιλαμβάνουν:
• Έκτακτα καταφύγια ή γέφυρες, σε περιπτώσεις
σεισμών ή άλλων φυσικών καταστροφών.
• Προσωρινά κτίσματα σε απόμακρα εργοτάξια.
• Ελαφρές κατασκευές για χώρους ψυχαγωγίας.
• Κτίρια εκθέσεων.
• Θερμοκήπια και άλλες αγροτικές εφαρμογές.
• Περιοδεύοντα θέατρα ή μουσικά σχήματα.
• Εφαρμογές στη βιομηχανία του παιχνιδιού.
• Εφαρμογές στο χώρο των διαστημικών αποστολών.

Στην παρούσα διπλωματική εργασία θα ασχοληθούμε
με μια υποκατηγορία των πτυσσόμενων κατασκευών,
αυτή των κτιρίων με κινητή στέγη. Σύμφωνα με τον
Kazuo Ishii, ένα τέτοιο κτίριο ορίζεται πολύ απλά ως: «Ο
τύπος κτιρίου στο οποίο η στέγη (ολόκληρη ή ένα μέρος
αυτής) μπορεί να κινηθεί ή να ανακληθεί σε μικρό χρονικό
διάστημα, ώστε το κτίριο να μπορεί να χρησιμοποιείται
με τη στέγη τόσο σε ανοιχτή όσο και σε κλειστή μορφή.».
Τα κτίρια αυτά, δηλαδή, ανοίγουν τη στέγη τους όταν
θέλουν να εξισώσουν τις εσωτερικές συνθήκες (αέρας,
ήλιος κλπ) με αυτές που επικρατούν έξω από το κτίριο
και την κλείνουν, αντίστοιχα, ώστε να προστατέψουν
τους επισκέπτες/κατοίκους από τις εξωτερικές καιρικές

συνθήκες, όταν αυτές είναι μη ανεκτές (βροχή, χιόνι,
καύσωνας, άνεμος κλπ).
Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτών των κτιρίων
είναι ότι η δουλεία του πολιτικού μηχανικού (και του
μηχανολόγου μηχανικού) εκτίθεται στα μάτια των
επισκεπτών. Ο επισκέπτης δηλαδή έχει πρόσβαση (κάτι
που σπάνια συμβαίνει) στη δουλειά του μηχανικού.

Εικ.4. 1: Το Ocean Dome στο Miyazaki της Ιαπωνίας. Πρόκειται για μια
τεχνητή παραλία με δυνατότητα στέγασης, έργο των: M.Yamamoto,
M.Fukihara, M.Komeiji. Θεωρείται μία από τις αρτιότερες εφαρμογές τεχνολογίας κινητής στέγης με το μεγαλύτερο άνοιγμα στέγης
(100x180m) και χρόνο ανοίγματος 10min.

Το άνοιγμα της στέγης έχει μεγάλη επίδραση στη
φύση του κτιρίου, άρα και στον τρόπο σχεδιασμού του.
Ουσιαστικά, ο σχεδιασμός πρέπει να μεριμνήσει για δύο
διαφορετικά κτίρια.
Υπάρχουν -γενικά- δύο κατηγορίες τέτοιων κτιρίων,
ανάλογα με τη χρήση της στέγης: 1) τα κτίρια που διατηρούν κλειστή τη στέγη το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα
και την ανοίγουν μόνο σε ορισμένες περιστάσεις και
όταν οι καιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές και 2) τα κτίρια
που η στέγη διατηρείται κατά κύριο λόγο ανοιχτή και
κλείνει μόνο όταν οι εξωτερικές συνθήκες είναι ακραίες.
Απαιτείται διαφορετική σχεδιαστική πορεία για τους
δύο αυτούς τύπους κτιρίων.
Από άποψης συστήματος κινητής στέγης, τα κτίρια
μπορούν να καταταγούν σε άλλες δύο κατηγορίες: α)
Στέγη που αποτελείται από δύσκαμπτα πλαισιακά μέλη
που πληρώνονται από κελύφη γυαλιού, μετάλλου, πλαστικού ή από μεμβράνες και β) Στέγη κατασκευασμένη
από μεμβρανώδη υλικά που διπλώνουν (δημιουργούν,
δηλαδή, πτυχώσεις) για να ανοίξουν/κλείσουν τη στέγη.
Στη δεύτερη κατηγορία ανήκει και η περίπτωση συστη45

μάτων μεμβρανών που γίνονται δύσκαμπτες και φέρουσες με άσκηση πίεσης από το εσωτερικό του κτιρίου
(συνήθως με ροή αέρα πίεσης ελαφρώς μεγαλύτερης
από την ατμοσφαιρική). Τα κτίρια αυτά ονομάζονται
«πνευμονικά» (pneumatic). Τέλος, με συνδυασμό των
παραπάνω έχουν προκύψει τα λεγόμενα «tensegrity»
συστήματα, που αποτελούν μέχρι και σήμερα πολλά
υποσχόμενο αντικείμενο μελέτης.

4.2.ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ
Η ιστορία της τεχνολογίας της κινητής στέγης ξεκινάει
αιώνες πριν, σε διαφορετικούς λαούς ανά τον κόσμο,
με μία κοινή επιδίωξη του ανθρώπου: να τιθασεύσει τα
καιρικά φαινόμενα, ή, άλλες φορές, να τα εκμεταλλευτεί
με το βέλτιστο δυνατό τρόπο.
Σαν πρώτη εμβρυϊκή
μορφή κατασκευής «κινητής στέγης» θεωρείται
η ομπρέλα, η εφεύρεση
της οποίας αποδίδεται
στους Ασσυρίους του
13ου αι. π.Χ. Η ομπρέλα
έδωσε μια απλή κατασκευαστική μονάδα που
ακολουθείται σε πτυσσόμενες κατασκευές
κάθε κλίμακας ακόμα
και σήμερα: Μια εντεταμένη μεμβράνη, ένα
κεντρικό ραβδωτό μέλος
και κάποιες θλιβόμενες
νευρώσεις, ακτινικά
Εικ.4. 2: Η αρχαιότερη γνωστή ανατοποθετημένες στη
παράσταση ομπρέλας, στα χέρια Ασμεμβράνη.
σύριου αυτοκράτορα (13ος αι. π.Χ.) .
Σημαντική στην ιστορία της κινητής στέγης είναι
η συμβολή των Ινδιάνων της Αμερικής και συγκεκριμένα της φυλής των Σιού. Η κατοικία των Σιού ήταν
οι σκηνές «τίπι». Πέραν του ότι οι σκηνές αυτές ήταν
πλήρως πτυσσόμενες, ώστε να μεταφέρονται από ζώα,
στην ανεπτυγμένη μορφή τους έφεραν και μια μορφή
μεταβλητής οροφής. Η βασική φιλοσοφία των «τίπι»
ήταν η εξής: Το ύφασμα της σκηνής (μορφή μεμβράνης)
εναποτίθεται πάνω σε ένα κωνικό φέροντα οργανισμό
αποτελούμενο από ξύλινα ραβδωτά μέλη. Στην κορυφή,
όμως, της σκηνής, η «καμινάδα» -που σχηματίζεται από
το ένα άνοιγμα του υφάσματος- μπορεί να ρυθμίζεται
ανάλογα με την κατεύθυνση του ανέμου. Ταυτόχρονα,
στην περίμετρο, η μεμβράνη μπορεί να συσσωρευτεί σε
συγκεκριμένο ύψος για να δημιουργήσει επιπλέον περιμετρικά ανοίγματα.

Εικ.4. 3: Γενική μορφή των σκηνών «τίπι» της φυλή των Σιού Ινδιάνων.
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Η πιο ολοκληρωμένη ίσως μορφή κινητής στέγης
των αρχαίων χρόνων ήταν αυτή των πέπλων (velum)
που στέγαζαν τα θέατρα της Ρωμαϊκής εποχής. Η βασική
μορφή των ρωμαϊκών vela αποτελούνταν από ξύλινα
ραβδωτά μέλη συνδεδεμένα με κάθετα σχοινιά που φέρουν πανιά (μεμβράνες). Τα πανιά μπορούν να κινούνται
παράλληλα μεταξύ τους, ανάμεσα στα ξύλινα ραβδωτά
μέλη. Ταυτόχρονα, τραβώντας κάποια σκοινιά, μπορεί
να ρυθμιστεί και η γωνία της στέγης, σύμφωνα με την
εκάστοτε γωνία του ήλιου. Διασημότερη εφαρμογή των
vela, ήταν το διάσημο Κολοσσαίο που στα χρόνια που
κατασκευάστηκε (80 μ.Χ.) μπορούσε να ανοιγοκλείνει
το μέρος της στέγης που βρισκόταν πάνω από τους
θεατές. Κάποια απο τα υποστυλώματα που στήριζαν το
σύστημα κινητής στέγης σώζονται μέχρι και σήμερα.

Εικ.4. 4: Η γενική μορφή του ρωμαϊκού velum (αριστερά) και η εφαρμογή του στο Colosseum της Ρώμης (δεξιά).

Άξια να αναφερθεί είναι η συμβολή επιστημόνων
της Αναγέννησης στις πτυσσόμενες κατασκευές. Ο
Fransesco de Giorgio μελέτησε την κατασκευή μηχανισμών που χρησιμοποιούν διαγώνια μέλη που εφελκύονται ή θλίβονται για να αλλάξουν τη γεωμετρία
της κατασκευής, μέθοδος που βρήκε ευρεία εφαρμογή
στη σύγχρονη τεχνολογία κινητής στέγης. Οι Palladio,
Verantius και Primaticio μελέτησαν μορφές πτυσσόμενων γεφυρών. Τέλος, έχουν βρεθεί και σχέδια του
Leonardo da Vinci που προτείνουν κάποιες μορφές
κινητών κτισμάτων.

Εικ.4. 5: Σπουδές πάνω σε πτυσσόμενες μηχανές και κτίρια από την
εποχή της Αναγέννησης.

Παρ’ όλα αυτά, η τεχνολογία της κινητής στέγης δεν
μπόρεσε να βρει ευρεία εφαρμογή και σε μεγάλης κλίμακας κτίρια παρά μόνο στον 20ο αιώνα. Από το 1930
ξεκίνησαν να κατασκευάζονται κάποια μικρά κτίρια με
κινητή στέγη, βασιζόμενα στην τεχνολογία και τους κανονισμούς των γερανών (DIN 15018), που είχαν μακρά
ιστορία και παγιωμένες τεχνολογικές μεθόδους.
Μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, πολύ σημαντικές
μελέτες πάνω σε πτυσσόμενες/κινητές κατασκευές διεξήχθησαν από αρχιτέκτονες όπως ο Buckminster Fuller
και ο Frei Otto. Ο δεύτερος ειδικά, ίδρυσε το 1964 το
«Institut für Leichte Flächentragwerke» (Ινστιτούτο Ελαφρών Κατασκευών) όπου μαζί με ομάδα επιστημόνων
έκανε πολύ σημαντικές μελέτες πάνω στο θέμα των κινητών στεγών. Προϊόν αυτών των μελετών είναι και το
«μητρώο κίνησης» που φαίνεται στην Εικ. 4.6. , το οποίο
συνοψίζει έξυπνα σε μητρωική μορφή τις εναλλακτικές
μορφές κίνησης της στέγης τόσο σε δύσκαμπτα (rigid)
συστήματα, όσο και σε συστήματα μεμβρανών.
Το 1961, ο Ισπανός αρχιτέκτονας Perez Pinero
πρότεινε την πρωτοποριακή κατασκευή ενός κινητού
θεάτρου, μια πτυσσόμενη κατασκευή βασιζόμενη στο
μηχανισμό του «παντογράφου» (βλ. Εικ. 4.7). Το βραβευμένο αυτό κτίσμα, είχε τέτοια γεωμετρία ώστε να
μην εμφανίζει εντάσεις (με εξαίρεση τα ίδια βάρη) ούτε
στην κλειστή, ούτε στην ανοιχτή μορφή, αλλά ούτε και
κατά την μετάβαση από την πρώτη στη δεύτερη. Οι
μελέτες του Pinero άνοιξαν πολλούς δρόμους στη χρήση
του παντογράφου σε πτυσσόμενες κατασκευές.

Εικ.4. 7: Πάνω: Η μονάδα του «παντογράφου». Αυτο το σύστημα επιτρέπει την περιστροφή των ράβδων γύρω από τις αρθρώσεις (περι τον
άξονα τον κάθετο στο επίπεδο του συστήματος) και δεσμεύει όλους
τους άλλους βαθμούς ελευθερίας.
Κάτω: Ο Pinero και το κινητό του θέατρο.

Εικ.4. 6: Το μητρώο κίνησης (movement matrix). Προϊόν των μελετών του Frei Otto στο Institut für Leichte Flächentragwerke.
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Τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότερα κτίρια με
κινητές στέγες κατασκευάζονται σε όλο και μεγαλύτερα
μεγέθη. Από τα μικρά πειραματικά κτίσματα με κινητές στέγες, ήρθαν κολυμβητήρια και παγοδρόμια και
πλέον μιλάμε για κολοσσιαία στάδια με κινητές στέγες
ανοίγματος εκατοντάδων μέτρων. Τέλος, στο χώρο της
βιομηχανίας, εμφανίζονται αυξανόμενα εφαρμογές της
τεχνολογίας των κινητών στεγών σε χώρους όπως τα
ναυπηγία ή αποθήκες ειδικών χρήσεων.

4.3. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗ
ΣΤΕΓΗ
4.3.1. ΓΕΝΙΚΑ
Σε αυτό το κεφάλαιο θα δοθούν οι βασικές κατευθύνσεις
για το σχεδιασμό κτηρίων με κινητή στέγη. Θα μελετηθεί
τόσο η αρχιτεκτονική σκοπιά, όσο και η δομοστατική
σκοπιά του σχεδιασμού, με κάποιες επιπλέον αναφορές
σε θέματα μηχανολογικού ενδιαφέροντος και θέματα
συντήρησης του έργου.
Να σημειωθεί ότι η παρακάτω ανάλυση αφορά
μόνο την πρώτη από τις δύο κατηγορίες συστήματος
κινητής στέγης που αναφέρθηκαν στην εισαγωγή του
κεφαλαίου: τις κινητές στέγες με δύσκαμπτα πλαισιακά
μέλη. Σε αυτό το σύστημα ειδικεύεται αυτό το κεφάλαιο
και η αυτή η διπλωματική εργασία γενικότερα. Ωστόσο,
και η δεύτερη κατηγορία συστήματος κινητής στέγης, η
μεμβρανώδης, δεν απέχει πολύ στα βασικά βήματα σχεδιασμού και, με μικρές τροποποιήσεις, το κάτοθι κεφάλαιο μπορεί να λειτουργήσει ως εγχειρίδιο και για αυτή
την κατηγορία στέγης. Επίσης, τα κτήρια που φέρουν
κινητή στέγη, σε μια συντριπτική πλειοψηφία είναι κτήρια που φιλοξενούν θεάματα ή αθλητικές εκδηλώσεις,
γι’ αυτό και η παρακάτω έρευνα συχνά θα αναφέρεται
σε ανάλογες χρήσεις, με χαρακτήρα εκδήλωσης, θεατών
κλπ.
Για τη σύνταξη αυτού του κεφαλαίου, κύρια
βιβλιογραφική αναφορά αποτέλεσε η περιεκτικότατη
μελέτη του Kazuo Ishii, «Structural Design of Retractable
Roof Structures», η μοναδική τόσο εκτενής ανάλυση
πάνω στο θέμα των κτιρίων με κινητή στέγη.

Σύστημα κίνησης (driving mechanism): Ο πλήρης
μηχανισμός που στηρίζει, ανοίγει και κλείνει μια κινητή
στέγη. Το σύστημα αυτό περιλαμβάνει πολλά είδη εξοπλισμού, όπως ο οδηγητικός μηχανισμός, ο κινητήριος
μηχανισμός, ο μηχανισμός κλείδωσης και οι ράγες.
Οδηγητικός μηχανισμός (running device): Ο μηχανισμός που στηρίζει άμεσα την κινητή στέγη και την
μεταθέτει ή την περιστρέφει.

Κινητήριος μηχανισμός (driving device): Μηχανισμός
απόδοσης και μεταφοράς ισχύος στον οδηγητικό μηχανισμό.

Ανοιχτή κατάσταση (open state): Με τον ακριβή ορισμό
εννοούμε την κατάσταση στην οποία η στέγη είναι
τελείως ανοιχτή και σταθεροποιημένη από το μηχανισμό
κλείδωσης. Καταχρηστικά, περιλαμβάνει και την ημιανοιχτή κατάσταση.
Κλειστή κατάσταση (closed state): Η κατάσταση στην
οποία η στέγη είναι τελείως κλειστή και σταθεροποιημένη από το μηχανισμό κλείδωσης.
Ημι-ανοιχτή κατάσταση (semi-open state): Η κατάσταση στην οποία η στέγη βρίσκεται ανάμεσα στην κλειστή
και την ανοιχτή κατάσταση και είναι σταθεροποιημένη
από το μηχανισμό κλείδωσης.
Κινούμενη κατάσταση (running state): Η κατάσταση
στην οποία ο μηχανισμός κλείδωσης είναι απενεργοποιημένος και η στέγη κινείται από την κλειστή στην
ανοιχτή κατάσταση, ή το αντίστροφο.

Συσκευές κλειδώματος (locking devices) : Μηχανισμοί
που σταθεροποιούν τη στέγη, ώστε να αποφευχθεί η
μετακίνηση είτε πάνω στην τροχιά κίνησης είτε κάθετα
σε αυτήν (λόγω πιθανών φορτίων ανατροπής).

Αποσβεστήρας (buffer): Μηχανισμός που απορροφά
τους κραδασμούς που παράγονται κατά την πρόσκρουση του οδηγητικού μηχανισμού, όταν φτάνει στο τέλος
της τροχιάς του.

Πριν προχωρήσουμε στις επιμέρους κατευθύνσεις και οδηγίες, σημαντικό είναι να δοθούν εδώ κάποιοι
βασικοί ορισμοί για ένα τυπικό σύστημα κινητής στέγης,
που θα χρησιμοποιηθούν κατά κόρον στο κεφάλαιο
αυτό:
Σταθερή στέγη (fixed roof) : Το σταθερό, ακλόνητο
τμήμα της στέγης.

Κινητή στέγη (retractable roof) : Ο ακριβής ορισμός
περιλαμβάνει μια στέγη η οποία μετατίθεται ή περιστρέφεται, χωρίς να συμπεριλαμβάνουμε το μηχανολογικό
σύστημα κίνησης. Καταχρηστικά, συχνά συμπεριλαμβάνουμε με αυτό τον όρο και το σύστημα κίνησης.
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Εικ.4. 8: Κάποια από τα βασικά μέρη ενος συστήματος κινητής στέγης.

Αντίσταση κίνησης (travel resistance): Η αντίσταση
(τριβή) που συναντούν οι τροχοί του οδηγητικού μηχανισμού καθώς κινούνται.

Σύστημα ελέγχου θέσης (position control): Σύστημα
ελέγχου που συνεχώς «παρακολουθεί» τη θέση της κινητής στέγης κατά την κινούμενη κατάσταση, κάνοντας
χρήση αισθητήρων περιστροφής, ώστε να αποφευχθεί
το «γλίστρημα» της στέγης.
Κατασκευή στήριξης (supporting structure): Το τμήμα
της κατασκευής που στηρίζει την κινητή στέγη και την
σταθερή στέγη.
Βασική κατασκευή (base structure): Το υπόλοιπο
τμήμα της κατασκευής (συμπεριλαμβανομένων των
θεμελίων) που στηρίζει την κατασκευή στήριξης.

Διεθνώς, όσον αφορά τα κτήρια που φέρουν κινητή
στέγη, ελάχιστα δεδομένα και κανονισμοί είναι διαθέσιμα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ως αναφορές
χρησιμοποιούνται κανονισμοί κατασκευών με γερανούς.
Οι γερανοί και οι γερανογέφυρες είναι βιομηχανικές κατασκευές/μηχανές που χρησιμοποιούνται χρόνια κι έτσι,
υπάρχουν αρκετοί σχετικοί κανονισμοί κι εγχειρίδια,
όπως οι: DIN 15018, BS 2573, FEM, JIS 8821. Μέχρι
σήμερα, πολλά κτήρια με κινητή στέγη έχουν κατασκευαστεί με βάση τους τέτοιες αναφορές.

κίνησης της στέγης έχουν αναπτυχθεί (βλ. μητρώο κίνησης του Frei Otto, Εικ. 4.6).

Β. Διευκρίνιση των συνθηκών χρήσης:
Κατά το σχεδιασμό μιας κινητής στέγης, πρέπει, σε πολύ
αρχικό στάδιο, να ξεκαθαριστούν οι συνθήκες κάτω από
τις οποίες η στέγη ανοίγει ή κλείνει. Πρόσθετα, αν το
κτήριο χρησιμοποιείται και σε ημι-ανοιχτή κατάσταση,
η ακριβής θέση της στέγης πρέπει να διευκρινιστεί. Ο
στατικός σχεδιασμός, το σύστημα ελέγχου ανοίγματος
και κλεισίματος καθώς και το σχέδιο λειτουργίας θα
συσταθούν με βάση τις καθορισμένες συνθήκες.
Δύο παραδείγματα συνθηκών χρήσης, που διαφοροποιούν σημαντικά το σχεδιασμό, είναι τα εξής:
- η στέγη διατηρείται γενικά κλειστή και ανοίγει μόνο
στην περίπτωση συγκεκριμένης εκδήλωσης.
- η στέγη διατηρείται γενικά ανοιχτή και κλείνει μόνο
στην περίπτωση συγκεκριμένης εκδήλωσης ή σε περίπτωση κακοκαιρίας.

Εικ.4. 9: Ατμοκίνητη γερανογέφυρα. Είναι εμφανείς οι ομοιότητες με
τα συστήματα κινητής στέγης.

4.3.2. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Για το σχεδιασμό ενός κτηρίου με κινητή στέγη οι
αρχιτεκτονικές παράμετροι στις οποίες πρέπει να δοθεί
προσοχή ποικίλουν, ανάλογα με τη χρήση του κτηρίου,
το περιβάλλον, τις συνθήκες του τοπίου και την κλίμακα. Παρακάτω δίδονται, κατηγοριοποιημένες, οι βασικές
παράμετροι που πρέπει ένας αρχιτέκτονας να λάβει
υπόψην του κατά τη σύλληψη και το σχεδιασμό ενός
τέτοιου κτηρίου.
Α. Εκλογή της μορφής κίνησης της στέγης:
Η εκλογή του τρόπου ανοίγματος και κλεισίματος της
στέγης πρέπει να γίνει λαμβάνοντας υπόψην πολλούς
παράγοντες: Λειτουργίες και στόχοι του κτηρίου, περιβαλλοντικές συνθήκες, συνθήκες της τοποθεσίας και
συνθήκες λειτουργίας και διαχείρισης. Ποικίλες μορφές

Εικ.4. 10: Το αθλητικό κέντρο Ball Dome, στην Ιαπωνία και η ιδιότυπη
μορφή κίνησης της στέγης του.
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Γ. Σημαντικές παράμετροι που αφορούν το άνοιγμα/κλείσιμο της στέγης:
Ο σχεδιασμός ενός ασφαλούς και κατάλληλου συστήματος κινητής στέγης, οφείλει να δώσει σημασία στις
συνθήκες του ανέμου, του φωτός, της θερμοκρασίας
και του ήχου που επηρεάζουν τις εκδηλώσεις (θεάματα,
αθλήματα κ.α.) που λαμβάνουν χώρα στο κτήριο. Συγκεκριμένα, η θέση της στέγης, το ύψος της, η κατεύθυνση
κίνησης, πρέπει να αποφασιστούν λαμβάνοντας υπόψην
μετεωρολογικές συνθήκες, όπως η θέση του ήλιου.
Πιο αναλυτικά, δίδονται πιο κάτω κάποια συγκεκριμένα σημεία προσοχής:
• Μορφή κίνησης/μηχανισμός κίνησης: Περίπλοκες
μορφές κίνησης πρέπει να αποφεύγονται. Επίσης, δε
συνίστανται μηχανισμοί κίνησης όπου η αστοχία ενός
τμήματος του μηχανισμού, καθιστά όλο το σύστημα
άχρηστο ή επικίνδυνο. Προτιμώνται απλές μορφές κίνησης και μηχανισμοί με εύκολη λειτουργία.
• Σκιά στέγης στο εσωτερικό του κτηρίου: Στην ανοιχτή
κατάσταση, πρέπει να λαμβάνεται υπόψην η σκιά που
σχηματίζει η ανοιχτή στέγη στο χώρο της εκδήλωσης ή
στο χώρο των θεατών.
• Χρόνος ανοίγματος/κλεισίματος: Ο χρόνος κίνησης της
στέγης καθορίζεται από το σκοπό χρήσης του κτηρίου.
Όσο μεγαλύτερο το μέγεθος της στέγης, τόσο πιο πολύ
αυξάνει η απαιτούμενη ισχύς για την κίνηση της στέγης,
και τόσο πιο δύσκολη γίνεται η διασφάλιση της ασφάλειας του συστήματος κίνησης.
• Άνεμος: Στην ανοιχτή κατάσταση, η στέγη πρέπει να
τοποθετείται έτσι, ώστε να δημιουργείται η κατάλληλη
κυκλοφορία του ανέμου στις θέσεις των θεατών.
• Ήχος: Προσοχή πρέπει να δοθεί, τόσο στην εισροή
θορύβου στο εσωτερικό του κτηρίου από εξωτερικές
πηγές, όσο και στην εκροή θορύβου από τις εκδηλώσεις
στο εσωτερικό του κτηρίου προς τα έξω.
• Αναρτώμενα στοιχεία: Τα όποια αναρτώμενα στοιχεία από την εσωτερική πλευρά της στέγης μπορεί να
παρεμποδίζουν την κίνηση της στέγης. Ούτως ή άλλως,
τα αναρτώμενα φορτία πρέπει να λαμβάνονται υπόψην
στο σχεδιασμό.
• Συστήματα φωτισμού: Κατά το σχεδιασμό της στέγης,
πρέπει να λαμβάνεται υπόψην η θέση και τα φορτία
κάποιων βασικών στοιχείων του συστήματος φωτισμού.
Τα στοιχεία του φωτισμού σπανίως αναρτώνται από την
κινητή στέγη. Ωστόσο, στην περίπτωση που επιλεχθεί
κάτι τέτοιο, προσοχή πρέπει να δοθεί στις θέσεις του
εξοπλισμού και την καλωδίωσή του.

Δ. Σχέδιο πρόληψης καταστροφής και σχέδιο εκκένωσης:
Εν γένει, το σχέδιο πρόληψης καταστροφής για κτήρια
με κινητή στέγη είναι το ίδιο με αυτό των κτηρίων με
σταθερή στέγη: Πρόληψη φωτιάς, πρόληψη αρχικής
επέκτασης της φωτιάς, πρόληψη εξάπλωσης της φωτιάς,
συστήματα ανίχνευσης φωτιάς και σχέδιο εκκένωσης.
Τα προβλήματα που ανακύπτουν στα κτήρια με κινητή
στέγη είναι τα ακόλουθα.
• Πρέπει να γίνει η διερεύνηση για την πρόληψη καταστροφής και το σχέδιο εκκένωσης, τόσο στην ανοιχτή,
όσο και στην κλειστή κατάσταση.
• Στην ανοιχτή κατάσταση, το εσωτερικό του κτηρίου
λειτουργεί σαν εξωτερικός χώρος κι ο καπνός αναδύεται στον εξωτερικό αέρα. Ωστόσο, με την ταυτόχρονη
εμφάνιση ανέμου, η ροή του καπνού θα διαταραχθεί και
μπορεί να παρεμποδίσει την εκκένωση του κτηρίου από
τους θεατές. Γι’ αυτό το λόγο, η διαταραχή του καπνού
λόγω εξωτερικού ανέμου πρέπει αν ελεγχθεί με προσομοιώσεις και να διασφαλιστεί ότι δεν παρεμποδίζει την
εκκένωση.

Εικ.4. 11: Το γήπεδο baseball Toronto Sky Dome, στον Καναδά, η
γενική διάταξη του φέροντος οργανισμού του και η μορφή κίνησης της
στέγης.

Εικ.4. 12: Το γήπεδο Fukuoka Dome, στην Ιαπωνία, στην ανοιχτή του
κατάσταση (επάνω), και, από το εσωτερική σκοπιά, καθώς ανοίγει τη
στέγη του (κάτω).
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Ε. Διατήρηση και διαχείριση, έλεγχος ανοίγματος
και κλεισίματος:
Στο σχεδιασμό του κτηρίου πρέπει να συμπεριληφθεί
ένα δωμάτιο ελέγχου από όπου θα υπάρχει πλήρης
εποπτεία του χώρου της εκδήλωσης και του χώρου
των θεατών, γεγονός που θα εξυπηρετήσει ιδιαίτερα τη
διαχείριση της ασφάλειας. Άλλες σημαντικές εγκαταστάσεις είναι: ένα δωμάτιο ελέγχου για την παρακολούθηση
της κίνησης της στέγης καθώς και κατάλληλες συσκευές
για την έγκαιρη ανίχνευση έκτακτων μετεωρολογικών
φαινομένων.

4.3.3. ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Α. Γενικά
Κύριο χαρακτηριστικό ενός κτηρίου με κινητή στέγη
είναι ότι ένα τμήμα της στέγης (ή και ολόκληρη η στέγη)
ανοίγει με τη βοήθεια ενός μηχανισμού, παράγοντας,
έτσι, ένα μεγάλο άνοιγμα στην οροφή του κτηρίου. Το
κατασκευαστικό σχεδιάγραμμα ενός τέτοιου κτηρίου
εμφανίζει, προφανώς, κάποιες ιδιαιτερότητες. Παρακάτω θα δούμε συνοπτικά τις βασικότερες από αυτές.

Κατ’ αρχάς, είναι δύσκολο να επιτευχθεί μια ενιαία
στατική λειτουργία για όλη τη στέγη, αφού κάθε ξεχωριστό τμήμα ή στέλεχος της συμπεριφέρεται σαν
ξεχωριστός φορέας. Η συμπεριφορά της στέγης διαφοροποιείται ανάλογα με τα φορτία και τις εξωτερικές
δυνάμεις που δρουν σε κάθε κινητό στέλεχος της στέγης.
Ωστόσο, παρότι τα διάφορα στελέχη της στέγης αποτελούν ανεξάρτητους φορείς, μοιράζονται ένα κοινό φορέα
υποστήριξης: την κατασκευή στήριξης. Το κάθε στέλεχος
αλληλεπιδρά με την κατασκευή στήριξης (και μάλιστα
με φορτίσεις που εμφανίζουν μια επαναληψιμότητα),
γεγονός που μπορεί να επηρεάσει την απόκριση των
γειτονικών στελεχών.
Ανάμεσα στα διάφορα γειτονικά ή επικαλυπτόμενα
στελέχη της στέγης πρέπει να προβλεφθούν κατάλληλα
διάκενα ασφαλείας, αλλά και στεγανοποιήσεις έναντι της
βροχής. Το μέγεθος των διάκενων θα καθοριστεί λαμβάνοντας υπόψη: α) τα απαραίτητα κατασκευαστικά
περιθώρια ώστε τα στελέχη να κινούνται με ασφάλεια,
αλλά και β) τις διαφορικές παραμορφώσεις των γειτονικών στελεχών κάτω από την επίδραση φορτίων ανέμου,
σεισμού, χιονιού κτλ. Οι δε στεγανοποιήσεις πρέπει να
είναι ελαστικές μεν (για να δέχονται τις παραμορφώσεις
και τις δονήσεις των στελεχών), αλλά με επαρκή δυσκαμψία για να διατηρούν τη δυνατότητα να μεταβιβάζουν φορτία από το ένα στέλεχος στο άλλο.
Από τα πρώτα στάδια του σχεδιασμού, πρέπει να
καθοριστεί ξεκάθαρα το «πώς» και «κάτω από ποιες
συνθήκες» θα ανοίγει και θα κλείνει η στέγη. Και στην
περίπτωση ύπαρξης ημι-ανοικτής κατάστασης της
στέγης, πρέπει να καθοριστεί η θέση στην οποία θα
παραμένει η στέγη σε αυτή την κατάσταση. Τα φορτία
σχεδιασμού που θα χρησιμοποιηθούν είναι διαφορετικά
για την ανοιχτή, την κλειστή, την ημι-ανοιχτή και την
κινούμενη κατάσταση.

Γενικά, σε συνθήκες ισχυρού ανέμου ή καταιγίδας,
τα κτήρια με κινητή στέγη παραμένουν είτε πλήρως
κλειστά, είτε πλήρως ανοιχτά. Η επιλογή ενός από τα
δύο ενδεχόμενα πρέπει να γίνει οριστική στα πρώτα
στάδια του σχεδιασμού και εξαρτάται από τη μορφή
του κτηρίου και τον τρόπο χρήσης του εσωτερικού του.
Συγκεκριμένα, επιλέγεται η κλειστή κατάσταση κάτω
από συνθήκες ισχυρού ανέμου, σε περιπτώσεις κτηρίων
που το σχήμα του ανοικτού κτιρίου είναι ευάλωτο έναντι φορτίων ανέμου ή όταν το εσωτερικό του κτηρίου
δεν πρέπει να εκτίθεται σε συνθήκες βροχής κι ανέμου.
Αντίθετα, η επιλογή της ανοιχτής κατάστασης σε ισχυρό
άνεμο γίνεται σε κτήρια που το κλειστό τους σχήμα είναι

ευάλωτο σε φορτία ανέμου και καταιγίδες ή για λόγους
οικονομικούς.

Στα κτήρια με κινητή στέγη ιδιαίτερα σημαντική
είναι η κατασκευαστική ακρίβεια, ώστε να μπορέσουν να
λειτουργήσουν με ασφάλεια και άνεση όλες οι μονάδες του συστήματος κίνησης. Η εκτίμηση και κυρίως η
κατασκευαστική εφαρμογή της ακρίβειας αυτής είναι
δύσκολη και συναντά προβλήματα όπως οι συνθήκες
του εδάφους, οι θερμοκρασιακές μεταβολές (συστολο-διαστολές) κ.α. Το επίπεδο της ακρίβειας ποικίλει
ανάλογα με την κλίμακα του έργου. Για παράδειγμα, στο
σχεδιασμό του Toronto Sky Dome, επιλέχτηκε επιτρεπτό
σφάλμα στην εγκατάσταση της ράγας στα 3mm, τόσο
κατά την οριζόντια όσο και για την κατακόρυφη διεύθυνση (Kazuo Ishii, 2000).

Τέλος, πρέπει να τονιστεί ότι η ασφαλής λειτουργία
ενός κτηρίου με κινητή στέγη συνδέεται άμεσα με τη σωστή διαχείριση της κίνησης της στέγης και τον τακτικό
έλεγχο και συντήρηση του συστήματος.
Τα παραπάνω ήταν μια πρώτη, αδρή προσέγγιση
των βασικών σημείων του σχεδιασμού ενός κτηρίου
με κινητή στέγη. Παρακάτω θα δοθούν πιο αναλυτικές
οδηγίες σχετικά με τα φορτία σχεδιασμού, τα υλικά και
τη στρατηγική ασφάλειας και στεγανότητας της κινητής
στέγης.
Β. Φορτία Σχεδιασμού
Όπως προαναφέρθηκε, τα φορτία σχεδιασμού που
θα υπολογιστούν θα είναι διαφορετικά για την κάθε
μία από τις καταστάσεις της στέγης: ανοιχτή, κλειστή,
ημι-ανοιχτή (εφόσον προβλέπεται τέτοια στη χρήση
του κτηρίου) και κινούμενη. Ιδιαίτερα δύσκολος είναι ο
υπολογισμός των φορτίων στην τελευταία περίπτωση,
την κινούμενη κατάσταση.

Διακρίνουμε τις παρακάτω κατηγορίες φορτίων που
πρέπει να ληφθούν υπόψη για το σχεδιασμό ενός κτηρίου με κινητή στέγη:
		
• Μόνιμα φορτία
		
• Κινητά φορτία
		
• Φορτία ανέμου
		
• Θερμοκρασιακές μεταβολές
		
• Φορτία χιονιού
		
• Φορτία σεισμού
		
• Ειδικά φορτία κινητής στέγης:
			
- Οριζόντια φορτία τροχών
κατά την κίνηση
			
- Συγκεντρωμένα φορτία κατά
την κίνηση
			
- Δυνάμεις αδρανείας
			
- Κρουστικά φορτία στους
			
αποσβεστήρες

Τα διάφορα φορτία και οι δυνάμεις σχεδιασμού
διαφοροποιούνται ανάλογα με το σύστημα κίνησης
της στέγης, τη συχνότητα ανοίγματος/κλεισίματος, τις
συνθήκες κάτω από τις οποίες αυτό πραγματοποιείται,
ή ακόμα κι από το επίπεδο συντήρησης του συστήματος
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της στέγης.

Παρακάτω θα δούμε αναλυτικά την κάθε μία από τις
κατηγορίες φορτίων. Να σημειωθεί ότι στα παρακάτω
δίνονται κυρίως οι ειδικές οδηγίες για τον υπολογισμό
των φορτίων στα κτήρια με κινητές στέγες. Προφανώς,
στο σχεδιασμό οι παρακάτω οδηγίες πρέπει να ληφθούν
υπόψην ως προσθήκες ή ως τροποποιήσεις στις υπάρχουσες οδηγίες υπολογισμού φορτίων για συμβατικά
κτήρια, που γνωρίζουμε από τους ισχύοντες κανονισμούς.

Μόνιμα και κινητά φορτία:
Τα μόνιμα φορτία υπολογίζονται με βάση τις κανονικές
συνθήκες, ως συνήθως. Ωστόσο, όταν τα μόνιμα φορτία
της στέγης κινούνται πάνω στην κατασκευή στήριξης,
στην κινούμενη κατάσταση, η κατασκευή στήριξης θεωρείται ότι υπόκειται σε κινούμενα φορτία.
Τα κινητά φορτία της στέγης έχουν να κάνουν με
τα φορτία που επιβάλλονται κατά τη συντήρηση της
στέγης ή κατά την επιδιόρθωση ή αλλαγή στελεχών
της στέγης κλπ. Μια συχνή τιμή τέτοιου φορτίου που
χρησιμοποιείται σε κτήρια με κινητή στέγη είναι 0.45kN/
m2, αλλά αυτό το φορτίο εξαρτάται κι από τη μέθοδο
συντήρησης που ακολουθείται (Kazuo Ishii, 2000).
Τέλος, πρέπει να ληφθούν υπόψη τα φορτία που
προέρχονται από αναρτώμενο εξοπλισμό φωτισμού και
ήχου στην περιοχή της οροφής.
Φορτία ανέμου:
Τα φορτία ανέμου πρέπει να υπολογιστούν ξεχωριστά
για την κάθε μία από τις καταστάσεις της στέγης, ανάλογα με τη συχνότητα εμφάνισης της κάθε κατάστασης
κι ανάλογα με την επιλογή της κατάστασης (ανοιχτή ή
κλειστή) στην περίπτωση ισχυρού ανέμου ή καταιγίδας
(βλ. 4.3.3., ενότητα «Γενικά»).
Συνήθως, η ανοιχτή και η ημι-ανοιχτή κατάσταση
επιλέγονται να χρησιμοποιούνται όταν η ταχύτητα του
ανέμου είναι σε χαμηλά επίπεδα. Έτσι, αν επιλεχτεί η
κλειστή κατάσταση για την περίπτωση του ισχυρού
ανέμου, πρέπει εκεί να καθοριστεί η μέγιστη ταχύτητα
ανέμου σχεδιασμού. Για να καθοριστεί αυτή η μέγιστη
τιμή, επιλέγεται μια ταχύτητα ανέμου υψηλότερη από
τις συνήθεις τιμές δυνατών ανέμων που εμφανίζονται
στην περιοχή.
Η μετάβαση της στέγης από την ανοιχτή στην κλειστή
κατάσταση πρέπει να γίνεται ομαλά, κάτω από συνήθη,
προβλεπόμενα φορτία ανέμου. Έτσι, στην κινούμενη κατάσταση, και λαμβάνοντας υπόψην τη δυναμική ανεμοπίεση στην κινούμενη στέγη, επιλέγεται μια τέτοια τιμή
ταχύτητας ανέμου κάτω από την οποία η στέγη μπορεί
να ανοίγει/κλείνει ομαλά και με ασφάλεια υπό την επίδραση ανέμων σχετικά μικρής ισχύος που εμφανίζονται
με υψηλή συχνότητα. Αντίστοιχα, πρέπει να υπολογιστεί
και η ισχύς του μηχανισμού κίνησης, ώστε να μπορέσει
να κινήσει τη στέγη έναντι ενός τέτοιου ανέμου. Εάν ο
άνεμος ξεπεράσει την ταχύτητα σχεδιασμού κατά τη
διάρκεια κίνησης της στέγης, συνήθως διακόπτεται η κίνηση και η στέγη κλειδώνεται στη θέση που έχει βρεθεί,
με τους μηχανισμούς κλείδωσης.
Για κτήρια με κινητή στέγη μικρού μεγέθους, στο
Τόκιο της Ιαπωνίας, για την ανοιχτή ή ημι-ανοιχτή στέγη, επιλέγεται ως τιμή σχεδιασμού η μέγιστη ταχύτητα
ανέμου που συμβαίνει με συχνότητα 10 έτη. Ενδεικτικά,
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για το Toronto Sky Dome, χρησιμοποιήθηκε, τόσο για
την ανοιχτή όσο και για την κινούμενη κατάσταση, τιμή
σχεδιασμού 18m/sec (Kazuo Ishii, 2000).
Έχει προαναφερθεί ότι, λόγω της ανάγκης υπερκάλυψης (overlapping) των στελεχών της στέγης από τα
γειτονικά τους στελέχη κατά το άνοιγμα της στέγης,
προβλέπονται κατακόρυφα διάκενα μεταξύ τους. Αυτά
τα διάκενα, όσο μεγαλώνει η κλίμακα του κτηρίου,
μπορεί να αποκτήσουν σημαντικές διαστάσεις, ώστε η
ανεμοπίεση να εμφανίζει στην περιοχή τους τοπικές διακυμάνσεις. Αυτές οι τοπικές εντάσεις πρέπει να ληφθούν
υπόψη στο σχεδιασμό και κατασκευαστικά, να δοθεί
προσοχή στα υλικά κάλυψης τους και στην καλή τους
πρόσφυση.
Τέλος, στα κινούμενα στελέχη της στέγης, ανάλογα
με το σχήμα τους μπορεί να παρατηρηθεί «επίπλευση»,
κάτω από την επίδραση της ανεμοπίεσης. Τα φορτία του
ανέμου, αν βρεθούν σε κατάλληλη διεύθυνση, μπορεί να
μειώσει την τριβή μεταξύ τροχών κύλισης των στελεχών
και ράγας. Ειδικά αν οι ράγες είναι κεκλιμένες, πρέπει να
δοθεί ιδιαίτερη προσοχή γιατί η τριβή μπορεί να μειωθεί
δραματικά. Αν χρησιμοποιούνται τροχαλίες που κυλούν
πάνω σε καλώδια, αυτή η επίπλευση μπορεί να προκαλέσει έως κι εκτροχιασμό των τροχαλιών. Επίσης, στην
περίπτωση αυτή της χρήσης καλωδίων για την κίνηση
της στέγης, ο άνεμος μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνη
ταλάντωση των καλωδίων.

Εικ.4. 13: Τα αποτελέσματα προσομοίωσης ανεμοπιέσεων στην κινητή
στέγη του Fukuoka Dome, της Ιαπωνίας.

Θερμοκρασιακές μεταβολές:
Τα μεταλλικά μέλη που συνήθως χρησιμοποιούνται σε
μια κινητή στέγη και στο μηχανολογικό σύστημα κίνησης έχουν μεγάλο μήκος κι άρα είναι επιρρεπή σε παραμορφώσεις λόγω θερμοκρασιακών μεταβολών (κυρίως
λόγω άμεσης έκθεσης σε ηλιακή ακτινοβολία). Καθίσταται, λοιπόν, αναγκαία η μέριμνα σχετικά με τις εντάσεις
που εμφανίζονται λόγω θερμοκρασιακών μεταπτώσεων.
Η ένταση κι η παραμόρφωση που επέρχεται σε ένα
μέλος λόγω θερμοκρασιακής μεταβολής μπορεί να εμφανίσει συμπτώματα στο σύστημα κίνησης, όπως σφηνώ-

σεις, «στριγκλίσματα» κλπ.
Για τον υπολογισμό των εντάσεων που προέρχονται
από θερμοκρασιακές μεταβολές, πρέπει να λάβουμε
υπόψην το σχήμα του κτηρίου, τα υλικά επικάλυψης
(φινιρίσματα), τις συνθήκες χρήσεις και τις περιβαλλοντικές συνθήκες. Σύμφωνα με τους κανονισμούς γερανών και γερανογεφυρών DIN 15018, χρησιμοποιείται
μια βασική θερμοκρασία αέρα 10οC και ο υπολογισμός
γίνεται για ένα φάσμα θερμοκρασία από 45οC μέχρι
-25oC. Ωστόσο, τα κτήρια με κινητή στέγη έχουν, σε σχέση με τις κατασκευές γερανών, περισσότερα φινιρίσματα και μονωτικά υλικά, όποτε μπορεί να θεωρηθεί ότι
οι θερμοκρασιακές μεταβολές εμφανίζονται μικρότερες
από τις προαναφερθείσες.

Φορτία χιονιού:
Η μέθοδος υπολογισμού του φορτίου χιονιού, σε περιοχές που το επίπεδο των χιονοπτώσεων είναι αρκετά
υψηλό, για ένα κτήριο με κινητή στέγη, διαφοροποιείται
ανάλογα με τη μέθοδο κίνησης της στέγης.
Συνήθως, για λόγους ασφαλείας, αποφεύγεται η
κίνηση της στέγης όταν υπάρχει συσσώρευση χιονιού
κι η στέγη διατηρείται κλειστή (σπανίως προτιμάται η
ανοιχτή κατάσταση εδώ). Έτσι, επιλέγουμε το φορτίο
χιονιού για την κλειστή κατάσταση και πολύ μικρότερο
για τις υπόλοιπες καταστάσεις (ανοιχτή, ημι-ανοιχτή,
κινούμενη).
Όσον αφορά την κινούμενη κατάσταση και την
ασφάλεια του συστήματος κίνησης, θεωρείται μια τιμή
αρχικού φορτίου χιονόπτωσης στα 0.30kN/m2 (Kazuo
Ishii, 2000).
Η συσσώρευση του χιονιού στις διάφορες περιοχές
της στέγης ακολουθεί προφανώς τη μορφή, την κλίση,
την καμπυλότητα κλπ. της στέγης. Αυτό θα οδηγήσει σε
τοπικά φορτία στη στέγη. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να
δοθεί στις συνθήκες συσσώρευσης χιονιού όταν υπάρχει
βαθμιδωτή υπέρθεση (overlapping) των στελεχών της
στέγης και πρέπει να προβλεφθεί κατάλληλα η κατανομή των φορτίων.

Φορτία σεισμού:
Σε χώρες με έντονη σεισμική δραστηριότητα, όπως η Ελλάδα, η κινητή στέγη πρέπει να είναι αντισεισμική στην
ανοιχτή, την κλειστή και την ημι-ανοιχτή κατάσταση.
Η πιθανότητα σεισμού (και δη ισχυρού) κατά τη
διάρκεια της κίνησης της στέγης, θεωρείται πολύ μικρή,
αφού συνήθως ο χρόνος κίνησης διαρκεί από κάποια
δευτερόλεπτα, μέχρι κάποιες δεκάδες λεπτά (στα πολύ
μεγάλης κλίμακας έργα) και πραγματοποιείται το πολύ
4-5 φορές την ημέρα (συνήθως πολύ λιγότερο). Έτσι,
το φορτίο σεισμού στην κινούμενη κατάσταση μπορεί να
ληφθεί απομειωμένο και συνήθως μια μείωση 50% επί
του φορτίου σχεδιασμού του σεισμού, θεωρείται επαρκής (Kazuo Ishii, 2000). Για μικρής κλίμακας έργα (όπως
το κολυμβητήριο Mukogawa Gakuin στην Ιαπωνία, με
άνοιγμα στέγης 45m) το φορτίο σεισμού στην κινούμενη
κατάσταση παραβλέπεται εντελώς.
Εάν, παρ’ όλα αυτά, εκδηλωθεί σεισμός κατά την
κίνηση της στέγης, η κίνηση πρέπει αμέσως να σταματήσει και να κλειδωθεί. Πρόσθετα, πρέπει να προβλεφθούν
μέτρα για την αποφυγή του εκτροχιασμού ή του γλιστρήματος των τροχών πάνω στις ράγες.

Ειδικά φορτία κινητής στέγης:
- Οριζόντια φορτία τροχών κατά την κίνηση:
Όταν οι τροχοί τρέχουν πάνω σε παράλληλες ράγες,
αναπόφευκτη είναι η εμφάνιση κάποιων οριζόντιων
πλευρικών φορτίσεων κατά την (αθέμιτη, αλλά αναπόφευκτη) επαφή του τροχού με τη ράγα. Η εμφάνιση
αυτών των φορτίσεων εξαρτάται από το περιθώριο που
υπάρχει ανάμεσα στον τροχό και τη ράγα, την ακρίβεια
στην ευθυγράμμιση των ραγών, την κλίση της στέγης,
τους ελιγμούς της τροχιάς κλπ.
Για να υπολογιστεί αυτό το φορτίο, πολλαπλασιάζεται το φορτίο που φέρουν οι τροχοί με ένα συντελεστή
οριζόντιας δύναμης στον τροχό, λ. Ο συντελεστής υπολογίζεται με βάση το λόγο του ανοίγματος της στέγης προς
την ενεργό βάση του τροχού (δηλαδή το πλάτος του
τροχού που έρχεται σε επαφή με τη ράγα), σύμφωνα με
τον Πίνακα 4.1. Προσοχή πρέπει να δοθεί στην καμπτική
ροπή που προκαλείται από αυτή την πλευρική δύναμη
των τροχών.

Πιν. 4.1: Υπολογισμός του συντελεστή οριζόντιας δύναμης στον τροχό,
λ, καθώς και της αντίστοιχης δύναμης,

- Συγκεντρωμένα φορτία κατά την κίνηση:
Οι διάφορες αρθρώσεις (αποκαταστάσεις συνέχειας)
πάνω στις ράγες ή οι κατασκευαστικές ανωμαλίες της
διατομής τους οδηγούν σε κάποιες αιφνίδιες φορτίσεις,
με τη μορφή στιγμιαίων συγκεντρωμένων δυνάμεων
(κάθετων και οριζόντιων), στους τροχούς, κατά την
κίνηση. Έτσι, αν χρησιμοποιούνται ράγες με αρθρώσεις
ή οι ράγες δε συντηρούνται σωστά, πρέπει να δοθεί
σημασία στα αιφνίδια αυτά «τινάγματα».
Επειδή είναι δύσκολο να ποσοτικοποιηθούν τέτοιου
τύπου φορτία, οι διάφοροι κανονισμοί (για γερανούς)
προσδιορίζουν κάποιους αντίστοιχους συντελεστές. Στον
Πίνακα 4.2, βλέπουμε τους αντίστοιχους συντελεστές
κατά DIN 15018.
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Πιν. 4.2: Συντελεστές κατά DIN, που ποσοτικοποιούν τα συγκεντρωμένα φορτία κατά την κίνηση.

Πιν. 4.3: Συντελεστές κατά τους βρετανικούς, γαλλικούς και ιαπωνικούς κανονισμούς όσον αφορά
τις δυνάμεις αδρανείας.

- Δυνάμεις αδρανείας:
Οι δυνάμεις αδρανείας κατά την κίνηση αλλά και κατά
το φρενάρισμα της στέγης εξαρτώνται άμεσα από την
ταχύτητα κίνησης αλλά και τα χαρακτηριστικά των
φρένων. Η δύναμη αδράνειας, σύμφωνα με τους κανονισμούς των γερανών, πρέπει να λαμβάνονται είτε β φορές
το τρεχούμενο βάρος (σύμφωνα με JIS, Ιαπωνικούς κανονισμούς), είτε ίση με την επιτάχυνση α, όπως φαίνεται
στο πιο κάτω Πίνακα 4.3.
Δεδομένου ότι η ταχύτητα κίνησης της στέγης είναι
συνήθως σχετικά μικρή, το φορτίο αδρανείας αυτό, θα
είναι επίσης μικρό. Ωστόσο, το φορτίο που ασκείται
κατά την απότομη κίνηση (π.χ. φρενάρισμα ή εκκίνηση)
σε μια στέγη που φέρει μεγάλο βάρος, χρήζει προσοχή
και μπορούν να ακολουθηθούν οι προαναφερθέντες
συντελεστές του Πινάκα 4.3.
- Κρουστικά φορτία στους αποσβεστήρες:
Τα κρουστικά φορτία μιας κινητής στέγης όταν αυτή
προσκρούει στους αποσβεστήρες στο τέλος της τροχιάς,
εξαρτάται από την απόδοση των αποσβεστήρων, αν και
οι Ιαπωνικοι κανονισμοί JIS θέλουν οι αποσβεστήρες να
απορροφούν τουλάχιστον 50% της κινητικής ενέργειας
που δέχονται. Κρατώντας αυτή τη θεώρηση, η κρουστική δύναμη μπορεί να υπολογιστεί από την επιβράδυνση,
όταν η στέγη προσκρούει στον αποσβεστήρα με το 70%
της μέγιστης ταχύτητας της. Ωστόσο, αν εγκατασταθεί
αυτόματο σύστημα μείωσης ταχύτητας πριν τους αποσβεστήρες, τότε το κρουστικό φορτίο θα υπολογιστεί με
βάση τη μειωμένη ταχύτητα.
Σύμφωνα με τους κανονισμούς FEM (Federation
Europeene de la Manutention) για γερανούς, το κρουστικό φορτίο μπορεί να αγνοηθεί αν η οριζόντια ταχύτητα
της στέγης είναι μικρότερη από 0.7m/sec.
Γενικά, εάν η ταχύτητα κίνησης είναι μικρή, το κρουστικό φορτίο συγκρίνεται με το φορτίο σεισμού και
λαμβάνεται ως κρίσιμο το μεγαλύτερο εκ των δύο.
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Γ. Υλικά και συντελεστές ασφαλείας
Γενικά, η επιλογή των υλικών της στέγης και των συντελεστών ασφαλείας τους, πρέπει να γίνεται ανάλογα με
τη συχνότητα και την ταχύτητα κίνησης της στέγης. Στη
γενική περίπτωση όπου η στέγη του κτηρίου κινείται το
πολύ 5-6 φορές τη μέρα και η ταχύτητα κίνησης είναι
μικρή (5-6m/min), μπορούν να χρησιμοποιηθούν υλικά
και συντελεστές ασφαλείας όπως κι αυτά που θα χρησιμοποιούνταν σε ένα κτήριο με ακλόνητη στέγη.
Αντίθετα, στις περιπτώσεις που το άνοιγμα/κλείσιμο της στέγης γίνεται με μεγάλη συχνότητα, ή όταν
η ταχύτητα κίνησης είναι μεγάλη, ακολουθούνται οι
κανονισμοί των γερανών (π.χ. DIN15018). Συνήθως,
τα υλικά που χρησιμοποιούνται στα μεταλλικά δομικά
μέλη των γερανών είναι ουσιαστικά τα ίδια υλικά που
χρησιμοποιούνται στα δομικά μέλη των κανονικών μεταλλικών κτηρίων. Ωστόσο, οι συντελεστές ασφαλείας
στην πρώτη περίπτωση λαμβάνονται πολύ υψηλότεροι
λόγω συνθηκών χρήσης των μελών (επαναλαμβανόμενα
φορτία και κρουστικά φορτία).

Πιν. 4.4: Συντελεστές ασφαλείας μεταλλικών υλικών.

Τα υλικά της κατασκευής στήριξης αλλά και της βασικής κατασκευής (υπόλοιπο κτήριο), πρέπει να επιλεγούν
με προσοχή καθώς οι διάφορες παραμορφώσεις στις
κατασκευές αυτές επηρεάζουν δραματικά την κίνηση
της στέγης. Έτσι, η εκλογή των υλικών και των συντελεστών ασφαλείας σε αυτά τα μέρη του κτηρίου πρέπει
να γίνει λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο τον έλεγχο των
τάσεων, αλλά και τις θερμοκρασιακές μεταβολές, τον
ερπυσμό και τη συστολή (στις περιπτώσεις όπου χρησιμοποιείται ωπλισμένο σκυρόδεμα).
Όσον αφορά το εσωτερικό του κτηρίου, πρέπει να
ληφθεί υπόψη ότι οι χώροι αυτοί δεν είναι πάντα «εσωτερικοί» χώροι: με το άνοιγμα της στέγης, το εσωτερικό
του κτηρίου εκτίθεται στον αέρα και πιθανόν τη βροχή.
Έτσι, τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στο εσωτερικό

ενός τέτοιου κτηρίου, δεν είναι απαραίτητα υλικά προδιαγραφών εσωτερικού χώρου. Στην ανοιχτή κατάσταση,
τα υλικά του εσωτερικού του κτηρίου δέχονται κάποια
φορτία ανέμου. Παρότι αυτά τα φορτία δεν είναι ισχυρά,
τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στο εσωτερικό του
κτηρίου πρέπει να έχουν αρκετή αντοχή έναντι τους.
Δ. Στεγανότητα
Γενικά, υπάρχει μια προκατάληψη ότι μια κινητή στέγη
δεν μπορεί να αποφύγει τελείως την εσωτερική διαρροή
βρόχινου νερού. Ωστόσο, μέτρα στεγανότητας πρέπει να
λαμβάνονται για να ελαχιστοποιηθεί αυτό το φαινόμενο. Μέτρα στεγανότητας πρέπει να ληφθούν: ανάμεσα
στα διάφορα αλληλεπικαλυπτόμενα στελέχη της στέγης,
ανάμεσα στο κινητό και το σταθερό μέρος της στέγης και
στο σύστημα κίνησης.
Ο βαθμός υπερκάλυψης των στελεχών της κινητής
στέγης πάνω από μια πισίνα που επαρκεί για συνθήκες
στεγανότητας, είναι διαφορετικός από αυτόν που απαιτείται για μια στέγη πάνω από έναν εκθεσιακό χώρο
ή ένα χώρο θεάτρου ή συναυλιών. Άρα, τα μέτρα και ο
βαθμός στεγανότητας είναι άμεσα συνδεδεμένος και με
τον τρόπο χρήσης του κτηρίου.
Στις παρακάτω λεπτομέρειες φαίνονται κάποια παραδείγματα μέτρων στεγάνωσης σε διαφορετικούς τύπους
κτηρίων.

Εικ.4. 15: Στεγάνωση στο
Civic Arena (Pittsburgh,
USA):
Επάνω: Λεπτομέρεια
στεγάνωσης στο σημείο
επαφής δύο στελεχών
της στέγης που κλείνουν
σθεναρά μεταξύ τους.
Αριστερά: Βαθμωτή
υπέρθεση (overlapping)
των στελεχών της
στέγης, με στεγανωτική
μέριμνα: Το κατώτατο
στέλεχος είναι το ακλόνητο και πάνω από αυτό
κινούνται τα υπόλοιπα.

Εικ.4. 14: Στεγάνωση στον «πόδα» της στέγης.

Εικ.4. 16: Στεγάνωση σε σημείο υπέρθεσης δύο μεγάλων στελεχών της στέγης (Ariake Colosseum, Ιαπωνία).
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ΣΤ. Ειδικές επισημάνσεις στην ανάλυση
Σε ένα κτήριο με κινητή στέγη, πρέπει να δοθεί προσοχή
στα παρακάτω ειδικά θέματα: Κόπωση υπό επαναλαμβανόμενα φορτία, γεωμετρικές ατέλειες στις ράγες,
εξασφάλιση συνθηκών κίνησης.

Κόπωση: Είναι γνωστό ότι η αστοχία από κόπωση
συμβαίνει υπό φορτία αρκετά μικρότερα από τα φορτία
«απλής» (διαρροή) αστοχίας. Έτσι, η αστοχία από κόπωση επέρχεται από συγκέντρωση τάσεων που συνήθως
εμφανίζεται σε μέλη με περίπλοκη δομή. Στις μεταλλικές
κατασκευές, συγκεντρώσεις τάσεων εμφανίζονται σε
οπές για κοχλίες ή ήλους και σε συγκολλήσεις. Οι ρηγματώσεις που εμφανίζονται σε αυτές τις περιοχές, μπορεί
να επεκταθούν στη συνέχεια σε αρθρώσεις ή κόμβους
μελών.
Ο έλεγχος σε κόπωση πραγματοποιείται, κατά τα
γνωστά από τους κανονισμούς (EC, DIN), λαμβάνοντας
υπόψη τα κινούμενα φορτία και τη συχνότητα επανεμφάνισης τους, τη συχνότητα κίνησης της στέγης, τον
αριθμό σημείων στήριξης, τις συνθήκες των ατελειών
των ραγών και τη δυσκαμψία της βασικής κατασκευής.
Τα κινούμενα φορτία κατά την κίνηση της στέγης,
μπορεί να προκαλέσουν επαναλαμβανόμενες μικροφορτίσεις όπως δονήσεις ή ελαφρούς κρότους στη στέγη ή
στην κατασκευή στήριξης. Αυτοί οι θόρυβοι οφείλονται
σε κτυπογενή μετάδοση του ήχου, σε παραμορφώσεις των μελών λόγω θερμοκρασιακών μεταβολών, σε
διαφορικές παραμορφώσεις μεταξύ των στελεχών της
στέγης και σε ακατάλληλη πρόσφυση του μηχανισμού
κίνησης στην κατασκευή στήριξης. Οι δονήσεις αυτές
και οι κρότοι μπορούν να αποφευχθούν με κατάλληλα
μέτρα, όπως η ρύθμιση της ιδιοσυχνότητας των διαφόρων μελών σε αντιπαραβολή με τις συχνότητες των
δονήσεων.
Γεωμετρικές ατέλειες στις ράγες: Ένα σύστημα κινητής
στέγης αποτελείται από τη στέγη, το σύστημα κίνησης
(μηχανισμός κίνησης και ράγες κίνησης) και την κατασκευή στήριξης. Τα διάφορα αυτά μέρη της κατασκευής
συνδέονται μεταξύ τους και αλληλεπιδρούν είτε μέσω
τυπικών συνδέσεων (κοχλίες, ήλοι, συγκολλήσεις) είτε
μέσω κινητών μηχανισμών, όπως είναι οι τροχοί. Σε
αυτούς τους κινητούς μηχανισμούς, αναπόφευκτη είναι
η ανοχή (περιθώριο), λόγω κατασκευαστική ακρίβειας
και μηχανικών απαιτήσεων, άρα οι κινητές στέγες δεν
είναι απόλυτα και σθεναρά συνδεδεμένες με αυτά τα
σημεία στήριξης. Επίσης, γεωμετρικές ατέλειες των
ραγών εμφανίζονται λόγω ελαστικών παραμορφώσεων,
θερμικά φαινόμενα, σφάλματα κατά την εγκατάσταση,
εξαναγκασμένες παραμορφώσεις κατά την κίνηση της
στέγης κλπ.
Έτσι, απαιτείται επαρκές περιθώριο μεταξύ των
στελεχών της στέγης (γεγονός που συγκρούεται με τα
μέτρα στεγανότητας), έλεγχος των διαφορικών παραμορφώσεων των στελεχών (λόγω των γεωμετρικών
ατελειών των ραγών) και, τέλος, ρύθμιση της δυσκαμψίας των ραγών και της κατασκευής στήριξης, ώστε να
διατηρηθεί η ευθυγράμμιση των ραγών (οριζόντια και
κάθετη) και να ελαχιστοποιηθούν οι αθέμιτες ατέλειες
που διαταράσσουν την ομοιογένεια των αντιδράσεων
στήριξης.
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Εξασφάλιση συνθηκών κίνησης: Η σταθερότητα ή μη
της στάθμης των ραγών, επηρεάζει άμεσα την κίνηση
της στέγης. Γι’ αυτό το λόγο πρέπει να γίνεται τακτικός
έλεγχος των παραμορφώσεων των ραγών, σε άμεση
σύνδεση με τις παραμορφώσεις της κατασκευής στήριξης.
Στα κτήρια που φέρουν κινητή στέγη, τα επίπεδα
ακρίβειας για τις συνθήκες κίνησης του μηχανισμού
είναι αρκετά αυστηρά. Στην περίπτωση ανώμαλης
εγκατάστασης της βασικής κατασκευής (ακόμα και σε
επίπεδο θεμελίωσης), η διατήρηση των συνθηκών κίνησης καθίσταται εξαιρετικά δύσκολη. Στην περίπτωση
αυτή, προτείνεται η κατασκευή της προαναφερθείσας
κατασκευής στήριξης για τη στήριξη των ραγών, η οποία
θα βοηθήσει στην εξασφάλιση των συνθηκών κίνησης,
λαμβάνοντας υπόψη την κατασκευαστική κατάσταση
του υποκείμενου κτηρίου.

4.3.4. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Τα μηχανολογικά συστήματα κίνησης των κινητών
στεγών έχουν διπλή λειτουργία: να κινούν τα στελέχη της
στέγης και να μεταβιβάζουν φορτία από τη στέγη στην
κατασκευή στήριξης και στη βασική κατασκευή. Κατά
τη μεταβίβαση των φορτίων πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη
προσοχή στις αλλαγές των κτηριακών χαρακτηριστικών
κατά την κίνηση της στέγης, όπως η αλλαγή του κέντρου
βάρους του συνολικού κτηρίου.
Στα διάφορα κτήρια με κινητή στέγη που έχουν κατασκευαστεί, χρησιμοποιούνται συστήματα κίνησης παρόμοια με αυτές των γερανό-κατασκευών (DIN 15018),
όπως έχει προαναφερθεί. Η τεχνολογία των γερανών
είναι ένας καλά θεμελιωμένος κλάδος με μακρόχρονη
ιστορία κι εξέλιξη, ώστε να αποτελεί αξιόπιστη βάση για
την τεχνολογία κινητής στέγης.
Οι κινητές στέγες δεν κινούνται πάντοτε σε ευθείες κι
οριζόντιες ράγες. Πολύ συχνά βλέπουμε κίνηση πάνω σε
καμπύλες ράγες, με ανοδική ή καθοδική πορεία. Έτσι, η
κίνηση μερικές φορές είναι δύσκολο να επιτευχθεί μόνο
με μέσω δυνάμεων τριβής των τροχών πάνω στις ράγες.
Ανάλογα με το σχεδιασμό της στέγης, ακολουθούνται
διάφοροι τύποι συστήματος κίνησης (βλ. Πίν. 4.5).
Το σύστημα κίνησης αποτελείται από τις εξής κύριες
μονάδες:
- Τροχοί κίνησης
- Ράγες
- Κινητήριος μηχανισμός
- Συσκευή κλειδώματος
- Αποσβεστήρας (buffer)
- Φρένο
- Εφεδρικό τροφοδοτικό
- Έλεγχος συγχρονισμένης κίνησης

Στις μονάδες αυτές ασκούνται φορτία δύο κατηγοριών:
1) Εξωτερικά Φορτία και δυνάμεις: Μόνιμα, κινητά,
χιονιού, ανέμου, σεισμού, θερμοκρασιακά.

Πιν. 4.5: Οι πιο συνήθεις τύποι συστήματος κίνησης για στέγες.

2) Δυνάμεις που παράγονται από τις ίδιες τις μονάδες: οριζόντια φορτία κατά την κίνηση, κρουστικά φορτία κατά την κίνηση, αδρανειακές δυνάμεις, δυνάμεις
απόσβεσης, κρουστικά φορτία στον αποσβεστήρα.
Παρακάτω θα δούμε τα βασικά χαρακτηριστικά των
προαναφερθέντων μονάδων και τα σημεία στα οποία
πρέπει να δοθεί προσοχή κατά το σχεδιασμό αυτού του
συστήματος κίνησης της στέγης.

Τροχοί κίνησης:
Γενικά, απαιτούνται τουλάχιστον δύο τροχοί σε κάθε
πλευρά της στέγης για να εξασφαλιστεί η σταθερότητα
της κίνησης, ενώ οι τροχοί αυξάνουν όσο αυξάνει το
φορτίο.
Η απόσταση των τροχών R, (βλ. Εικ. 4.17) μεταξύ τους
καθώς και το άνοιγμα της στέγης, επηρεάζουν το κατά
πόσο διατηρείται ευθύγραμμη η κίνηση (αποφυγή κίνησης «ζιγκ-ζαγκ»). Γι’ αυτό το λόγο, οι κανονισμοί δίνουν
ως ελάχιστη απόσταση μεταξύ των τροχών το 1/7 του
ανοίγματος της στέγης. Η απόσταση αυτή είναι απαραίτητη και για λόγους άνετου ελέγχου και συντήρησης του
μηχανισμού.

Εικ.4. 17: Η απόσταση των τροχών (ή ενεργός βάση τροχών), σημαντική παράμετρος στην ευθύγραμμη κίνηση της στέγης.

Για τον υπολογισμό της διαμέτρου των τροχών,
χρησιμοποιείται ο τύπος του Hertz, που υπολογίζει τη
μέγιστη τάση τροχού επί πλάκας:

όπου:
pmax= μέγιστη τάση που αναπτύσσεται στην επιφάνεια επαφής τροχού και πλάκας
F= φορτίο που φέρουν οι τροχοί και το μεταβιβάζουν
στην πλάκα (ράγα)
L= πλάτος τροχού
b= ημιπλάτος επιφάνειας επαφής τροχού-πλάκας.
Ισχύει ότι:

όπου:
v1, v2= οι σταθερές Poisson για τον τροχό και
		
την πλάκα, αντίστοιχα.
Ε1, Ε2= τα μέτρα ελάστικότητας του τροχού
		
της πλάκας, αντίστοιχα.
R1, R2= οι ακτίνες του τροχού και της πλάκας
		
αντίστοιχα (R2= ∞ )

Εικ.4. 18: Τάση επαφής κυλίνδρου (τροχού) με πλάκα (ράγα), κατά
Hertz.

Η φέρουσα τάση εξαρτάται από τη διάμετρο. Χρησιμοποιώντας τη μέγιστη δύναμη F των τροχών και θέτοντας μια διάμετρο, υπολογίζεται η απαραίτητη φέρουσα
τάση (pmax)που πρέπει να έχουν οι τροχοί.

Ράγες:
Η μοναδιαία τάση που ασκείται στις ράγες από τους
τροχούς υπολογίζονται από τον τύπο του Hertz, ενώ η
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επιτρεπόμενη μοναδιαία τάση των ραγών υπολογίζονται
από τη σκληρότητα κατά Brinell. Εάν η σκληρότητα
κατά Brinell δε δίδεται στις προδιαγραφές των ραγών,
μπορεί να εκτιμηθεί με βάση την εφελκυστική αντοχή,
με τη βοήθεια ειδικού πίνακα μετατροπής.
Η εγκατάσταση των ραγών απαιτεί ακρίβεια στο
οριζόντιο επίπεδο, στην ευθύτητα και στην καμπυλότητα για να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία. Σφάλματα
ή εντάσεις στην εγκατάσταση των ραγών οδηγούν στην
παρεμπόδιση της ομαλής κύλισης της στέγης κι αυξημένες τριβές, άρα και σε εντάσεις και παραμορφώσεις στα
διάφορα μέλη της στέγης και στις συνδέσεις τους.
Όσον αφορά την ευθυγράμμιση σε οριζόντιο και κατακόρυφο επίπεδο, η απαιτούμενη ακρίβεια είναι ανάλογη
του ανοίγματος της στέγης. Ενδεικτικά:
• Για άνοιγμα μικρότερο των 10m, επιτρεπτό σφάλμα
θεωρούνται έως και τα 3.0mm. Για άνοιγμα 10-20m,
αντίστοιχο σφάλμα 4.0mm. Για άνοιγμα 20-30m, επιτρεπτό σφάλμα τα 5.0mm, κ.ο.κ.
• Η διαφορά στάθμης μεταξύ δεξιάς κι αριστερής ράγας
πρέπει να διατηρείται κοντά στο 1/300 του ανοίγματος.
• Η κάμψη της ράγας προς τα πάνω ή κάτω, πρέπει να
διατηρείται στα 5.0mm ανα 10m. Για κάμψη δεξιά-αριστερά, η αντίστοιχη επιτρεπτή τιμή είναι τα 4.0mm ανα
10m.
Οι αρθρώσεις/συνδέσεις των ραγών συνήθως
γίνονται κοχλιωτές και πρέπει να διαθέτουν επαρκές
περιθώριο για να «υποδεχτούν» τις συστολο-διαστολές,
λόγω θερμοκρασιακών μεταβολών (οι ράγες γενικά
εκτίθενται στην ηλιακή ακτινοβολία και εμφανίζουν
συχνά πολύ υψηλότερες θερμοκρασίες από αυτές της
ατμόσφαιρας). Τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιούνται
και συγκολλητές συνδέσεις στις ράγες, οι οποίες πέραν
της ομαλότερης κίνησης των τροχών, δεν παρουσιάζουν
κάποιο ιδιαίτερο πλεονέκτημα έναντι των κοχλιωτών.
Κινητήριος μηχανισμός:
Η απαιτούμενη ισχύς για να κινηθεί μια κινητή στέγη προσδιορίζεται με βάση την ταχύτητα κίνησης, τα
φορτία (φορτία που ασκούνται στους τροχούς, τριβή
ολίσθησης, χρόνος επιτάχυνσης και φορτία ανέμου κατά
την κίνηση) και τη μηχανική απόδοση.
Η απαιτούμενη ισχύς της μηχανής πρέπει να περιλαμβάνει τη βασική ισχύ που διατηρεί την κίνηση σε σταθερή ταχύτητα, καθώς και μια πρόσθετη ισχύ, απαραίτητη
για την επιτάχυνση. Εκτός αυτού, επιπλέον ισχύς πρέπει
να προβλεφθεί έναντι των φορτίων ανέμου. Στον υπολογισμό της ισχύος έναντι ανέμου, λαμβάνουμε υπόψη
άνεμο κατά την δυσμενέστερη κατεύθυνση.

Εικ.4. 19: Το σύστημα κίνησης του Fukuoka Dome: 6 ράγες σε κάθε
πλευρά της στέγης και 12 τροχοί.
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Εικ.4. 20: Το σύστημα κίνησης του Fukuoka Dome της εικόνας 4.19,
όπως είναι στην πραγματικότητα.

Συσκευή κλειδώματος:
Γενικά, υπάρχουν δύο μέθοδοι κλειδώματος: 1) η μέθοδος ήλου κλειδώματος (lock-pin), που χρησιμοποιεί μιας
μορφής αγκύριο σε συγκεκριμένες υποδοχές και 2) η
μέθοδος σφιγκτήρα ράγας (rail-clamp) που διατηρεί ακίνητη τη στέγη προσωρινά σε οποιαδήποτε θέση.
Η πρώτη μέθοδος (lock-pin) χρησιμοποιείται πολύ συχνά στα κτήρια με κινητές στέγες. Ο ήλος κλειδώματος
εισέρχεται σε ειδικές υποδοχές στον κινητήριο μηχανισμό και πρέπει να προκαλεί αλληλεμπλοκή και ακινητοποίηση. Ο κινητήριος μηχανισμός δεν πρέπει να ξεκινήσει να λειτουργεί ξανά πριν να ξεκλειδωθεί πρώτα.
Η μέθοδος σφιγκτήρα ράγας (rail-clamp), που συσφίγγει τη ράγα κι από τις δύο πλευρές (όπως τα τυπικά
φρένα του ποδηλάτου), προτιμάται όταν είναι απαραίτητο να διατηρηθεί η κινητή στέγη ακλόνητη σε τυχαίες
θέσεις, όταν π.χ. ένα αναπάντεχα μεγάλο φορτίο επιδρά,
όπως στις περιπτώσεις σεισμού ή ανεμοθύελλας. Σε
κτήρια μικρής κλίμακας είναι σπάνια η χρήση αυτής της
μεθόδου.

Εικ.4. 21: Παράδειγμα της μεθόδου κλειδώματος «lock-pin».

Αποσβεστήρας (buffer):
Ο αποσβεστήρας είναι μια διάταξη που σταματά την
κινητή στέγη όταν αυτή ξεφεύγει τυχαία από τις προαποφασισμένες θέσεις ακινητοποίησης. Αποτελείται από
πλαισιακά μέλη που μεταφέρουν τις δρώσες δυνάμεις
της κινητής στέγης κατά την σύγκρουση σε φέροντα
μέλη κι έπειτα στη θεμελιώση, ακινητοποιώντας απαλά τη στέγη μέσω της απορρόφησης της ενέργειας της
σύγκρουσης. Για την απόσβεση, συνήθως χρησιμοποιούνται στο άκρο του αποσβεστήρα (στο σημείο επαφής με
τη στέγη) ελαστικά υλικά (π.χ. καουτσούκ), υδραυλικά
συστήματα ή ειδικά ελατήρια.
Στους γερανούς, η εγκατάσταση αποσβεστήρα ή σφήνας (scotch block) επιβάλλεται από τους κανονισμούς.

Εικ.4. 22: Δύο παραδείγματα αποσβεστήρων: αποσβεστήρας καουτσούκ (αριστερά) και υδραυλικός αποσβεστήρας (αριστερά).

Εικ.4. 23: Παράδειγμα σφήνας (scotch block) και το απαιτούμενο ύψος
του, h.

Το φορτίο σύγκρουσης που δρα στον αποσβεστήρα υπολογίζεται, σύμφωνα με τους Ιαπωνικούς κανονισμούς
(JIS B 8821), ως εξής: Το φορτίο σύγκρουσης μπορεί
να προκύψει από την τιμή της επιβράδυνσης, όταν ο
αποσβεστήρας απορροφά το 70% της κινητικής ενέργειας κατά τη σύγκρουση. Επίσης, το ύψος μιας σφήνας
(scotch block) (βλ. Εικ. 4.23), πρέπει να είναι ελαφρώς
μεγαλύτερο από το ½ της διαμέτρου του τροχού κίνη-

Εικ.4. 24: Σύγκριση της αποτελεσματικότητας των διαφόρων τύπων
αποσβεστήρα.

Φρένο:
Το φρένο χρησιμοποιείται για να αναστείλει/διακόψει
τη λειτουργία του κινητήρα και να τον διατηρήσει σε
κατάσταση ακινησίας. Η συσκευή του φρένου πρέπει να
σχεδιάζεται έτσι ώστε να δρα απευθείας στον άξονα του
κινητήρα.
Η μέγιστη ροπή στρέψης ελέγχου για το «φρενάρισμα» ισούται με την στρεπτική ροπή της στατικής
τριβής, που είναι η απομένουσα ροπή στρέψης μέχρι
την ολίσθηση (αστοχία) του φρένου. Η αποκαλούμενη «ροπή στρέψης του φρένου» είναι η τιμή της ροπής
στρέψης στατικής τριβής συγκρινόμενη με την ονομαστική ροπή στρέψης του κινητήρα. Η ροπή στρέψης του
φρένου λαμβάνεται, συνήθως για οριζόντια κίνηση, ως
1.5 φορά τη ροπή στρέψης του κινητήρα.

Εφεδρικό τροφοδοτικό:
Στα κτήρια με κινητή στέγη, λαμβάνονται πάντα δευτερεύοντα μέτρα ασφαλείας για τις περιπτώσεις αστοχίας
των μηχανισμών κίνησης ή της τροφοδοσίας. Είναι απαραίτητη η ύπαρξη ενός εφεδρικού τροφοδοτικού, ικανού
κι έτοιμου να παράσχει πρόσθετη ισχύ για να αντιμετωπιστεί η όποια αστοχία και να διασφαλιστεί η ασφάλεια.
Έλεγχος συγχρονισμένης κίνησης:
Όταν μια κινητή στέγη διαθέτει δύο διαδρόμους ραγών,
στη δεξιά και την αριστερή πλευρά της, είναι πολύ πιθανή η εμφάνιση ασύγχρονης κίνησης (θέσης ή ταχύτητας
ή επιτάχυνσης), λόγω κατασκευαστικών σφαλμάτων,
διαφορετικών συνθηκών, διαφορετικών φορτίων κλπ.
Για παράδειγμα, σε περιπτώσεις μεγάλων ανοιγμάτων,
η απόσταση των διαδρόμων είναι τόσο μεγάλη, ώστε
οι μηχανισμοί κίνησης στον κάθε διάδρομο να δέχονται
διαφορετικά φορτία ανέμου. Επίσης, η παρουσία νερού/
υγρασίας στον έναν από τους δύο διαδρόμους, οδηγεί σε
διαφορετικές συνθήκες ολισθηρότητας και πιθανόν σε
διαφορές στη θέση και την ταχύτητα των δύο πλευρών
της στέγης. Έτσι, απαραίτητη κρίνεται η εποπτεία του
συγχρονισμού, εκτός αν βρισκόμαστε σε κτήρια μικρής
κλίμακας ή όταν η διαδρομή κίνησης είναι περιορισμένη.
Για το σκοπό αυτό, συχνή είναι η χρήση κατάλληλων αισθητήρων που συγχρονίζουν την κίνηση των
κινητήρων και στις δύο πλευρές, ενώ άλλοι αισθητήρες
διορθώνουν τη θέση τους. Σε άλλες περιπτώσεις, εάν η
«ασυμφωνία» των δύο κινητήρων φτάσει σε οριακές
καταστάσεις, η λειτουργία τους διακόπτεται αυτόματα
κι η λειτουργία μετατρέπεται σε χειροκίνητη.

Εικ.4. 25: Ένα τυπικό σύστημα κίνησης σε κτήριο με κινητή στέγη σε μετωπική όψη (αριστερά) και πλευρική όψη (δεξιά).
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Εικ.4. 26: Μηχανολογικά σχέδια του συστήματος κίνησης του Ocean Dome. Διακρίνονται, εκτός από τους τροχούς και τη ράγα, ο κινητήριος μηχανισμός (motor), η συσκευή κλειδώματος (locking device), ο αποσβεστήρας (buffer) και το φρένο (brake).

4.3.5. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Μετά την ολοκλήρωση του έργου, πρέπει να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του συστήματος κίνησης και
η συντήρησή του, ώστε να επεκταθεί κατά το δυνατόν
ο χρόνος ζωής του έργου. Σημειώνουμε τις παρακάτω
βασικές οδηγίες:
•
Πρέπει να αποφεύγονται οι απότομες εκκινήσεις ή διακοπές της κίνησης, καθ’ ότι προκαλούν επιβλαβείς κραδασμούς.
•
Προσοχή πρέπει να δίδεται σε τυχόν ασυνήθεις
δονήσεις ή θορύβους κατά την κίνηση της στέγης, έως
και να διακόπτεται η κίνηση, μέχρι να διαγνωστεί η
διαταραχή.
•
Προσεκτική πρέπει να είναι η επανεκκίνηση της
λειτουργίας του συστήματος κίνησης έπειτα από έκτακτο μετεωρολογικό φαινόμενο. Π.χ. μετά από σεισμό,
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προτείνεται αργή, χειροκίνητη δοκιμαστική λειτουργία
της στέγης, διότι οι ράγες μπορεί να έχουν στρεβλωθεί
επικίνδυνα.
•
Συνίσταται τακτικός έλεγχος των ραγών για τυχόν ανεπιθύμητα απορρίμματα, αντικείμενα, υλικά κλπ.
Ο διάδρομος πρέπει να είναι καθαρός για την έλευση της
στέγης.
•
Στη λήξη της κίνησης, πρέπει να γίνεται έλεγχος
ότι ενεργοποιήθηκε η συσκευή κλειδώματος, να κλείνει
ο διακόπτης του τροφοδοτικού και να κλειδώνεται το
δωμάτιο ελέγχου.
•
Τακτοί έλεγχοι του εξοπλισμού πρέπει να γίνονται: 1) έως και καθημερινός έλεγχος «με το μάτι» από
τους χειριστές και 2) πιο σπάνιος αλλά τακτός διεξοδικός έλεγχος του συστήματος από ειδικούς.

4.4. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΑΤΡΩΝ ΜΕ
ΚΙΝΗΤΗ ΣΤΕΓΗ
- BRISTOL HIPPODROME (Μπρίστολ, Αγγλία):
Αρχιτέκτονας: Frank Matcham (1854-1920).
Έτος κατασκευής: 1912.
Χωρητικότητα: 1951 άτομα.
Το Bristol Hippodrome, ιστορικό θέατρο της Αγγλίας
που λειτουργεί μέχρι και σήμερα, διαθέτει έναν ανοιγόμενο θόλο στο κέντρο της οροφής, πάνω από τους θεατές. Στην εποχή που χτίστηκε, συνηθίζονταν τα θέατρα
με κινητή οροφή στην Αγγλία. Πλέον, η οροφή σπανίως
ανοίγει, καθότι προτιμάται ο μηχανικός κλιματισμός.

Εικ.4. 27: Το Bristol Hippodrome. Απο πάνω προς τα κάτω:
- Το αμφιθέατρο και η σκηνή.
- Ο ανοιγόμενος θόλος όπως φαίνεται από το εσωτερικό του θεάτρου.
- Ο ανοιγόμενος θόλος όπως φάινεται από την ταράτσα του θεάτρου
(διακρίνονται οι ράγες του συστήματος κίνησης, καθώς και το καλώδιο που φαίνεται να ελέγχει το κλείσιμο του θόλου).

- STARLIGHT THEATRE (Ιλλινόις, Η.Π.Α.):
Αρχιτέκτονας: Studio Gang Architects.
Έτος κατασκευής: 2003.
Το Starlight Theatre αποτελεί ιδιοκτησία του Rock Valley
College, το οποίο διέθετε ένα υπαίθριο θέατρο, που
θέλησε να το προστατεύσει από τις διάφορες έκτακτες
βροχοπτώσεις. Για το σκοπό αυτό κατασκευάστηκε
αυτό το αρκετά «ανοιχτό» κτήριο, που διατηρεί την
επαφή του θεατή με τον περιβάλλοντα φυσικό χώρο
και διαθέτει μια κινητή στέγη που ανοίγει σαν «λουλούδι» και δίνει άπλετη θέα στον ουρανό. Η κινητή
στέγη αποτελείται από 7 τριγωνικά ξύλινα στελέχη που
περιστρέφονται γύρω από μία ακμή τους ενώ οι άλλες
δύο είναι ελεύθερες. Το κάθε στέλεχος περιστρέφεται με
τη βοήθεια ενός κινητήρα 5hp κι ένα ελικοειδές κιβώτιο
ταχυτήτων, όπως φαίνεται στην Εικ. 4.30, τα οποία οι
τεχνικοί του θεάτρου τα χειρίζονται με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Εικ.4. 28: Το Starlight theatre, όπως φαίνεται απ’ έξω με βραδινό φωτισμό (πάνω), κι όπως φαίνεται από το εσωτερικό κατά τη διάρκεια
μεσημεριανής παράστασης (κάτω).
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Εικ.4. 29: Starlight Theatre: από πάνω προς τα κάτω:
					
- Κάτοψη
					
- Τομή με κλειστή στέγη
					
- Τομή με ανοιχτή στέγη
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- TΡΙΑΝΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟ (Αθήνα, Ελλάδα):
Έτος κατασκευής: 1960.
Αποτελούσε τότε την πρώτη κινητή στέγη σε σινεμά,
στην πόλη της Αθήνας. Η στέγη χρειάζεται μόλις 45’’ για
να ανοίξει πλήρως. Η στέγη «σπάει» σε δύο στελέχη που
ενώνονται στο κέντρο της οροφής κι απομακρύνονται
το ένα από το άλλο στην ανοιχτή κατάσταση. Και τα δύο
στελέχη (συνολικού βάρους περίπου 2 τόνων) κινούνται
ταυτόχρονα με τη βοήθεια ενός μόνο κινητήρα, χάρη σε
μια έξυπνη χρήση των συρματόσχοινων. Στα 50 χρόνια
λειτουργίας του, χρειάστηκε να αλλάξουν μία φορά κινητήρα και μία μόλις φορά τα συρματόσχοινα που ρυμουλκούν τη στέγη. Ένα από τα μειονεκτήματα της κινητής
στέγης στο κτήριο αυτό είναι οι σχετικά μεγάλες θερμικές απώλειες τους χειμερινούς μήνες. Η πιο κερδοφόρα
περίοδος του κινηματοθεάτρου είναι κάθε χρόνο η περίοδος Μαΐου-Ιουνίου κι έπειτα το Σεπτέμβρη, καθώς σε
αυτή την περίοδο υπάρχει ζήτηση για υπαίθριο θέαμα,
αλλά τα θερινά σινεμά διστάζουν να ανοίξουν τις πόρτες
τους γιατί ο καιρός είναι ακόμα ασταθής κι απρόβλεπτος. Το παράδειγμα του Τριανόν ακολούθησε αργότερα
και ο κινηματογράφος Ίλιον, καθώς και ο Άλφαβιλ, που
πλέον βρίσκεται εκτός λειτουργίας.

Εικ.4. 30: Starlight Theatre: Από πάνω προς τα κάτω:
- Ένα από τα 7 ξύλινα στελέχη της στέγης.
- Ο κινητήριος μηχανισμός.
- Ο κινητήριος μηχανισμός, όπως εφαρμόζεται στην κατα
σκευή.

Εικ.4. 31: Το κινηματοθέατρο Τριανόν, από την εξωτερική του πλευρά
(πάνω) κι από τη μεριά των θεατών όταν η στέγη είναι ανοιχτή (τα
πλαισιακά μέλη της στέγης μένουν ακλόνητα) (κάτω).
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Εικ.4. 32: Κινηματοθέατρο Τριανόν: 1. Το εσωτερικό του κινηματοθεάτρου έτσι όπως φαίνεται από την ταράτσα. 2. Τροχός και ράγα.
3. Το εφεδρικό σύστημα χειροκίνητου χειρισμού της στέγης (πλέον δε χρησιμοποιείται). 4. Ο κινητήριος μηχανισμός που βρίσκεται ακλόνητος, στην άκρη της στέγης, στην αρχή της δεξιά ράγας. 5. Η ράγα, το συρματόσχοινο και ο τροχός της δεξιά
πλευράς και το ένα από τα δύο στελέχη της στέγης. 6. Η σύνδεση του συρματόσχοινου με το στέλεχος της στέγης. 7. Το μονώ		
τικο υλικό κάλυψης της στέγης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5:
Η ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΘΕΑΤΡΟ
5.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στο τελευταίο αυτό κεφάλαιο της παρούσας εργασίας θα
δοθεί ένα παράδειγμα εφαρμογής όλων των παραπάνω
ερευνητικών ενοτήτων με τις οποίες ασχοληθήκαμε πιο
πριν μόνο θεωρητικά. Θα δούμε πώς μπορεί να εφαρμοστεί η τεχνολογία κινητής στέγης σε ένα υφιστάμενο
θεατρικό οικοδόμημα, μεριμνώντας ταυτόχρονα για μια
βιοκλιματική λειτουργία αυτής της επέμβασης.

Όμως, γιατί ένα θέατρο με κινητή στέγη ; Τα πλεονεκτήματα είναι αρκετά κι αφορούν τόσο οικονομικούς, ενεργειακούς, αλλά και αισθητικούς λόγους. Πιο συγκεκριμένα, τα πλεονεκτήματα που ανακύπτουν από μια τέτοια
επέμβαση είναι:
• Συνθήκες φυσικού κλιματισμού,
• Φυσική ακουστική του εξωτερικού χώρου (που απολαμβάνουμε στα ανοιχτά θέατρα),
• Αίσθηση του ανοιχτού θεάματος πλατείας (ένα θέαμα ενταγμένο στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον,
χωρίς την απομόνωση του κλειστού χώρου),
• Φυσικό σκοτάδι από το βραδινό ουρανό (που σε συνδυασμό με τους τεχνητούς φωτισμούς διαμορφώνουν
την ιδανική ατμόσφαιρα για βραδινές παραστάσεις),
• Αλλά και ο φυσικός φωτισμός σε περιπτώσεις μεσημεριανών παραστάσεων (γεγονός που ίσως εμπνεύσει την
οργάνωση ολοήμερων φεστιβάλ θεάτρου),
• Μείωση κόστους λειτουργίας (κυρίως λόγω φυσικού
κλιματισμού-εξαερισμού, αλλά και φυσικού φωτισμού
στην περίπτωση μεσημεριανής παράστασης. Βέβαια,
εδώ πρέπει το κόστος του κλιματισμού/φωτισμού να
συγκριθεί με το κόστος λειτουργίας/συντήρησης της κινητής στέγης) με συνέπεια ένα πιθανόν οικονομικότερο
εισιτήριο.
• Σε περιπτώσεις ξαφνικής κακοκαιρίας στις καλοκαιρινές παραστάσεις, οι παραστάσεις θα διεξάγονται κανονικά μετά το κλείσιμο της στέγης. Το υπαίθριο θέαμα,
λοιπόν, μπορεί να ξεκινήσει με ασφάλεια και από την περίοδο της άνοιξης, όταν ο καιρός δεν έχει ακόμα σταθεροποιηθεί, και να επεκταθεί μέχρι και τους πρώτους μήνες
του φθινοπώρου.
• Παραμονή του θεατρικού θεάματος στο αστικό περιβάλλον και το καλοκαίρι (όπως τα θερινά σινεμά) .

Στη διπλωματική αυτή αποφασίστηκε να μη γίνει εκ
νέου σχεδιασμός θεατρικού οικοδομήματος με κινητή
στέγη, αλλά επέμβαση σε κάποιο ήδη υπάρχον θέατρο
της Αθήνας, όπου θα γίνει αφαίρεση τμήματος της οροφής και αντικατάσταση της με νέα, κινούμενη στέγη.
Η επιλογή του κατάλληλου θεάτρου εξαρτάται από πολλούς παράγοντες:

1) Πολεοδομικούς:
- Χαμηλά επίπεδα ηχορύπανσης (μακριά από λεωφόρους και κέντρα μαζικής διασκέδασης)
- Περιοχή σχετικά χαμηλού συντελεστή δόμησης (τόσο
για λόγους καλύτερου φυσικού φωτισμού, αλλά και για
«αναπνοή» της ανοιχτής στέγης και καλύτερης θέας του
ουρανού)
2) Κτηριολογικούς:
- Εύκολη παρέμβαση στην οροφή (προβληματική θα
είναι π.χ. η ύπαρξη μεγάλης εσχάρας φωτισμού στην περιοχή της οροφής όπου θέλουμε να γίνει η παρέμβαση)
- Σχετική ανθεκτικότητα εσωτερικού χώρου στο διαβρωτικό περιβάλλον του εξωτερικού χώρου (π.χ. χώροι
με γυμνά υλικά, όχι επενδύσεις με μοκέτες και ευαίσθητα
υφασμάτινα καθίσματα)
- Μονώροφο οικοδόμημα (ειδάλλως η επέμβαση καθίσταται αδύνατη)

Εφόσον επιλεγεί το κατάλληλο θέατρο, ακολουθεί η
μελέτη της επέμβασης της κινητής στέγης, η οποία συνίσταται στα εξής:
- Μελέτη κινδύνων/παραμέτρων/στόχων (μη διαταραχή αν όχι βελτίωση ορατότητας-ακουστικής, βιοκλιματικός σχεδιασμός για φυσικό κλιματισμό/φωτισμό
χώρου, μη παρεμπόδιση θεάματος/θεατών –π.χ. αποφυγή σκιάσεων την ημέρα, θορύβου κατά την κίνηση της
στέγης, στεγανότητα-θερμομόνωση, προστασία υπαρχόντων ηλεκτρολογικών/μηχανολογικών εγκαταστάσεων του χώρου. Όλα τα παραπάνω πρέπει να μελετηθούν
τόσο για ανοικτή όσο και για κλειστή στέγη.)
- Σχεδιασμός κινητής στέγης (με βάση τη μελέτη των
παραπάνω θα επιλεγούν: η θέση, η έκταση, ο τύπος ανάπτυξης της στέγης, η ταχύτητα ανάπτυξης, τα υλικά, η
μορφολογία κατασκευής, ο μηχανολογικός μηχανισμός, η
τεχνολογία λειτουργίας και συντήρησης της.)
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Εικ. 5. 1: Το κτηριακό συγκρότημα στην Πειραιώς 260. Είναι ξεκάθαρος ο αμιγώς βιομηχανικός χαρακτήρας των κτηρίων. Παρ’ όλα αυτά, εδώ και
χρόνια τα κτήρια αυτά χρησιμοποιούνται ως θεατρικά οικοδομήματα από το Φεστιβάλ Αθηνών.

5.2 ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 260:
		
ΚΤΗΡΙΟ «Ε»
Μετά από έρευνα στο «θεατρικό χάρτη» της Αθήνας και
λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω κριτήρια, κρίθηκε κατάλληλη η επιλογή των θεατρικών κτηρίων στην Πειραιώς 260.
Πρόκειται για τις κτηριακές εγκαταστάσεις όπου στεγαζόταν παλαιότερα το εργοστάσιο επίπλων γραφείου
Τσαούσογλου. Tο συγκρότημα περιήλθε στην κυριότητα της Εθνικής Τράπεζας η οποία παραχώρησε τη χρήση
μέρους των χώρων του στο Φεστιβάλ Αθηνών. Τυπικό
δείγμα βιομηχανικής αρχιτεκτονικής της δεκαετίας του
‘70, το εργοστάσιο Τσαούσογλου περιλαμβάνει τέσσερα
πολύ μεγάλα κτήρια / υπόστεγα που έχουν ανακηρυχθεί
διατηρητέα από το Υπουργείο Πολιτισμού. Πλέον, χρησιμοποιούνται (μόνο το καλοκαίρι) για θεατρικούς σκοπούς και αποκλειστικά για τη διεξαγωγή του Φεστιβάλ
Αθηνών. Στους διάφορους χώρους του λαμβάνουν χώρα
θεατρικές παραστάσεις, παραστάσεις χορού, μουσικές
συναυλίες και άλλων ειδών εικαστικά δρώμενα. Πρόκειται για τυπικά μεταλλικά κτίρια βιομηχανικού τύπου, με
φέροντες οργανισμούς από επαναλαμβανόμενα πλαίσια
(βλ. Εικ. 5.2).
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις ανάγκες της επέμβασης παρουσίασε το κτήριο Ε. Το κτήριο αυτό διαθέτει στο πίσω
μέρος του, στα όρια του οικοπέδου, έναν ανεκμετάλλευτο
υπαίθριο χώρο, που προς το παρόν χρησιμοποιείται μόνο
από τους ηθοποιούς στα διαλείμματα από τις πρόβες.
Ταυτόχρονα, η είσοδος στο χώρο του φεστιβάλ βρίσκεται
σε περασιά με τον διαμήκη άξονα του κτηρίου Ε , και κατ’
επέκταση, με την αυλή στο πίσω μέρος του Ε.
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Για την αξιοποίηση αυτού του άξονα (βλ. Εικ. 5.2) ως
άξονα καλοκαιρινού περιπάτου εντός του χώρου του
φεστιβάλ, προς όφελος των επισκεπτών του φεστιβάλ,
προτείνεται η καθαίρεση μεγάλου μέρους της δίρριχτης στέγης και αντικατάσταση της με νέα, κινητή
στέγη. Ή επέμβαση αυτή θα δίνει τη δυνατότητα ενός
πολυμορφικού κτηρίου, που θα μπορεί να «εξαφανίζεται»
προσωρινά, και να λειτουργήσει ως ανοικτός διάδρομος,
ορατός από την είσοδο, που θα φιλοξενεί ποικίλα δρώμενα (εκθέσεις, υπαίθριες παραστάσεις κλπ.) και θα καταλήγει σε ένα υπαίθριο χώρο πρασίνου (όπου πιθανόν
θα περιμένουν παγκάκια, τραπέζια κλπ. για το διάλειμμα
των θεατών), αλλά και να διατηρεί τον αρχικό του σκοπό, αυτόν του κλειστού χώρου για τη διεξαγωγή θεατρικών παραστάσεων του φεστιβάλ.

ΤΟ ΚΤΗΡΙΟ Ε : Πληροφορίες και φωτογραφίες
μετά από επίσκεψη.

Το κτήριο Ε είναι ένα οικοδόμημα διαστάσεων 78 x 12
μέτρα, συνολικού εμβαδού 936 τετρ. μέτρων, με δίρριχτη μεταλλική στέγη. Η κάτοψη του έχει χωριστεί σε δύο
ξεχωριστούς χώρους διαστάσεων 25 x 12 και 53 x 12,
μέσω μιας απλής τοιχοποιίας. Ο πρώτος χώρος χρησιμοποιείται ως χώρος υποδοχής των θεατών (φουαγιέ) ενώ
ο δεύτερος και μεγαλύτερος χώρος έχει διαμορφωθεί σε
αίθουσα παραστάσεων χωρητικότητας 154 θέσεων. Οι
διαστάσεις της σκηνής είναι 10 x 10 μέτρα.
Πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο κτήριο Ε, όπου επιβεβαιώθηκαν οι πληροφορίες που ελήφθησαν από το
τοπογραφικό σχέδιο κι έγιναν και κάποιες επιπλέον παρατηρήσεις όσον αφορά τις λεπτομέρειες του φέροντος
οργανισμού του κτηρίου.
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Εικ. 5. 2: Τοπογραφικό σχέδιο του κτηριακού συγκροτήματος στην Πειραιώς 260, όπου διακρίνεται με γαλάζιο χρώμα ο χώρος Ε και με κίτρινο ο άξονας εισόδου - χώρου Ε – υπαίθριου χώρου.

Β
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Εικ. 5. 3: Κάτοψη και τομές του κτηρίου Ε όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα για τος ανάγκες του Φεστιβάλ Αθηνών.

6.00 m

7.50 m

Δυστυχώς η φωτογράφηση στο χώρο των παραστάσεων
δεν επιτρεπόταν, οπότε οι φωτογραφίες που παρατίθενται παρακάτω είναι μόνο από το χώρο του φουαγιέ,
είναι ωστόσο ιδιαίτερα διαφωτιστικοί για τον φέροντα
οργανισμό του κτηρίου, αφού ο ίδιος συνεχίζεται και
στο υπόλοιπο κτήριο.
Οι φωτογραφίες που διαθέτουμε από το χώρο των
παραστάσεων και τον κήπο πίσω στο πίσω μέρος του

κτηρίου είναι ελάχιστες, αφού η φωτογράφηση στο
χώρο αυτό απαγορεύεται.

Ας δούμε πρώτα τις φωτογραφίες λεπτομερειών του
φέροντος οργανισμού του κτηρίου. Παρακάτω, στην Εικ.
5. 4 φαίνεται ξανά η κάτοψη του κτηρίου Ε, ως χάρτης
των φωτογραφιών που θα ακολουθήσουν.

Εικ. 5. 4: Ο χάρτης των φωτογραφιών που ελήφθησαν κατά την επίσκεψη

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ & ΣΧΟΛΙΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 0:
• Η είσοδος του κτηρίου Ε. Το άνοιγμα της εισόδου είναι
περίπου 4.50 x 6.00 μέτρα. Η όψη καλύπτεται μέχρι το
πρώτο 1/3 από μπετονένια πλήρωση ενώ πιο πάνω χρησιμοποιούνται γυάλινα στοιχεία. Στο βάθος διακρίνεται
η τοιχοποιία που χωρίζει το φουαγιέ από το χώρο των
παραστάσεων, καθώς και η μεταλλική πόρτα που ενώνει
τους δύο χώρους.
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 1:
• Στο βάθος φαίνεται πάλι το χώρισμα φουαγιέ-χώρου
παράστασης και η μεταλλική του πόρτα.
• Διακρίνεται δεξιά η αντιπαραβολή των φερόντων
οργανισμών του Χώρου Ε και του δεξιά γειτονικού
κτηρίου: το γειτονικό κτήριο (χώρος Γ) φέρεται από
υποστυλώματα μπετόν (διακρίνεται ένα στη φωτογραφία «κρυμμένο» στην τοιχοποιία.) που εισέρχονται στην
τοιχοποιία του χώρου Ε (αλλά όχι ως φέροντα για τον
Ε.) Ο δε Χώρος Ε, έχει ένα φ.ο. από φατνώματα (που
φαίνονται κόκκινα στη φωτογραφία) που στηρίζονται
σε μεταλλικά (βλ. φωτ.5) υποστυλώματα, «κρυμμένα»
κι αυτά στην τοιχοποιία. Οι διατομές και η μορφή των
φατνωμάτων φαίνονται καλύτερα στη φωτογραφία 4.
• Αριστερά διακρίνεται η πόρτα που συνδέει το Χώρο Ε
με το Χώρο Γ. Δεξιά φαίνεται η απλή κατασκευή (μεταλλικός σκελετός με πανέλα από συνθετική ξυλεία) του WC
του φουαγιέ. Τέλος, πάνω από τα φατνώματα φαίνεται
ένα μικρό άνοιγμα καλυμμένο με μια διαμόρφωση από
γυαλί, που λειτουργεί ως φεγγίτης.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 2:
• Βλέπουμε πως τα φατνώματα έχουν μια τραπεζοειδή
απόληξη, στη σύνδεση τους με το (κρυφό) μεταλλικό
υποστύλωμα. Αυτό συμβαίνει για να διέρχεται το επίμηκες στοιχείο (φαίνεται με μαύρο χρώμα στη φωτογραφία) που διατρέχει όλο το κτήριο (δηλαδή και μέσα στο
χώρο της παράστασης.). Πρόκειται μάλλον για κάποια
μορφή εξαερισμού ή ίσως κατάληξη του γειτονικού φέροντος οργανισμού του Χώρου Γ, μέσα στο Χώρο Ε.
Διακρίνεται ξανά η αντιπαραβολή των φερόντων
οργανισμών του Χώρου Ε και του γειτονικού Χώρου Γ,
καθώς και η πόρτα που συνδέει τους χώρους Ε και Γ.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 3:
• Διακρίνεται η «κύρια δοκός» του φατνώματος, με
διατομή κυλινδρική.
• Φαίνονται οι τεγίδες και τα φύλλα επικάλυψης του
χώρου.
• Φαίνεται καλύτερα και ο φεγγίτης (που ξεκινά στο 3ο
φάτνωμα του φουαγιέ μετρώντας από αριστερά στην
κάτοψη.)
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 4:
• Βλέπουμε ότι τα αξονικώς καταπονούμενα μέλη του
φατνώματος είναι διατομής Γ, ενώ οι διατομές των άνω
δοκών του φατνώματος είναι διατομής Τ.
• Φαίνεται επίσης, στο βάθος, το φάτνωμα της πρόσοψης (βλ. και φωτογραφια 0).

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 5-6:
• Στις δυο αυτές φωτογραφίες φαίνεται η σύνδεση φατνώματος-υποστυλώματος: Η κάτω (κυλινδρική) δοκός
του φατνώματος, καταλήγει να συνδέεται συγκολλητά
με ένα μετωπικό έλασμα. Αυτό συνδέεται κοχλιωτά
(και αρθρωτά) με ένα αντίστοιχο μεταλλικό έλασμα, το
οποίο είναι συνδεδεμένο, με τη σειρά του, συγκολλητά,
με μια άσπρη κυλινδρική διατομή, που απ’ ο,τι φαίνεται
είναι τελείως αντίστοιχη αυτής του φατνώματος. Ο λευκός αυτός «βραχύς πρόβολος» φαίνεται να συνδέεται
συγκολλητά με κάποιο κατακόρυφο στοιχείο. Υποθέτουμε πως το μεταλλικό στοιχείο αυτό κατ’αρχήν υπάρχει
και μάλιστα είναι μεταλλικό από την εμφάνιση κάποιων
κοχλιώσεων, περί τα 30 cm κάτω από τη σύνδεση φατνώματος-βραχέως προβόλου (φαίνεται καλύτερα στην
φωτογραφία 5).

73

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ (όπου
η φωτογράφιση δεν επιτρεπόταν):

Εικ. 5. 5: Φωτογραφία του χώρου διεξαγωγής των παραστάσεων από την
πλευρά των θεατών (πηγή: Αντ. Δαγκλίδης).

• Τα παραπάνω ίσχυαν για το χώρο του φουαγιέ. Όμως
επειδή το κτήριο είναι συμμετρικό και έχει μια τυποποίηση στη μορφή του κατά μήκος, πολύ μικρές διαφορές
εμφανίζονται στο χώρο όπου διεξάγονται οι παραστάσεις.
• Η πιο ουσιώδης αλλαγή (και η μοναδική ίσως που αφορά τον φ.ο.) είναι αυτή της διαμόρφωσης της οροφής
πάνω από τους θεατές και τη σκηνή: Στην περιοχή αυτή,
εκτός από τα κύρια φατνώματα, έχουν τοποθετηθεί
πρόσθετα δευτερεύοντα φατνώματα, κάθετα στα κύρια.
Στον «κάναβο» που δημιουργήθηκε από τα κύρια και
δευτερεύοντα φατνώματα, τοποθετήθηκαν επιπλέον
κάποιοι χιαστί σύνδεσμοι δυσκαμψίας. Το πυκνό αυτό
πλέγμα που έχει δημιουργηθεί, χρησιμεύει στη στήριξη
του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για τις φωτιστικές
ανάγκες των θεατρικών παραστάσεων. Ο εξοπλισμός
αυτός φέρεται από κινητά επιμήκη δικτυωτά στοιχεία
που τοποθετούνται στις κατάλληλες θέσεις πάνω στο
πλέγμα. Τα παραπάνω φαίνονται στην κάτω κάτοψη
όπου εμφανίζονται:
Με κόκκινο: κύρια φατνώματα
Με φούξια: δευτερεύοντα φατνώματα
Με πράσινο: δικτυωτά στοιχεία φωτισμών.
Οι φωτογραφίες αριστερά είναι οι μόνες που μπόρεσαν
να βρεθούν και δίνουν μια γενική ιδέα του πώς διαμορφώνεται και πώς χρησιμοποιείται ο εσωτερικός χώρος
των παραστάσεων.

Εικ. 5. 6: Φωτογραφία του χώρου διεξαγωγής των παραστάσεων από το
όριο που ξεκινά η σκηνή. Η σκηνή διαθέτει μεγάλο βάθος και καταλήγει στην
πίσω όψη του κτηρίου που είναι ίδια με την μπροστά όψη, με μόνη διαφορά
την έλλειψη της πόρτας. Πίσω από αυτή την πίσω όψη του κτηρίου που
διακρίνεται στο βάθος, βρίσκεται ο μικρός υπαίθριος χώρος που αναφέρθηκε
νωρίτερα.

Εικ. 5. 7: Κάτοψη του χώρου διεξαγωγής των παραστάσεων
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Εικ. 5. 8: Η μόνη φωτογραφία του υπαίθριου χώρου πίσω από το κτήριο Ε που κατάφερε να ληφθεί. Υπάρχει μια σχετική δενδροφύτευση, ενώ το
έδαφος έχει καλυφθεί με χαλίκι. Στα δεξιά της φωτογραφίας διακρίνεται η τοιχοποιία και τα γυάλινα στοιχεία της πίσω όψης του κτηρίου Ε.

Εικ. 5. 9: Προοπτικό σχέδιο του κτηρίου Ε, έτσι όπως είναι σήμερα.
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5.3. Η ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ
5.3.1. Η ΜΟΡΦΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ:
Γενικά, η επέμβαση μας θέλουμε να δώσει τη δυνατότητα
στο κτήριο Ε να λειτουργεί τους καλοκαιρινούς μήνες σε
ανοιχτή κατάσταση και εκτάκτως, αν χρειαστεί, σε κλειστή. Άρα, πρόκειται για μια κατασκευή που «εποχιακά»
αλλάζει τη μορφή της: ας πούμε χονδρικά ότι από τα τέλη
της άνοιξης μέχρι τις αρχές του φθινοπώρου θα διατηρείται ανοιχτή (πάντα με τη δυνατότητα έκτακτου κλεισίματος), ενώ από τα μέσα του φθινοπώρου μέχρι τα μέσα
της άνοιξης θα διατηρείται σε κλειστή κατάσταση. Επίσης, για λόγους πολυμορφικότητας του κτηρίου (στη διάθεση του σκηνοθέτη της κάθε παράστασης) καλό είναι
το κτήριο να μπορεί να διατηρείται, αν χρειαστεί, και σε
μια ημι-ανοιχτή κατάσταση. Το κτήριο θα χρησιμοποιείται (για το κοινό) κυρίως απογευματινές-βραδινές ώρες.
Ωστόσο, δεν αποκλείεται και η χρήση σε ώρες μεγάλης
ηλιοφάνειας, όπου η στέγη μπορεί να χρησιμοποιείται
(σε μια ημι-ανοιχτή κατάσταση) ως στέγαστρο στους θεατές . Επίσης, θέλουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος
της στέγης ανοιχτό, ειδικά κοντά στον κήπο στο πίσω μέρος του κτηρίου Ε, ώστε να «μοιάσει» το κτήριο με έναν
ανοιχτό πεζόδρομο, παρά με ένα κτήριο που έχει απλά
ανοίξει τη στέγη του.
Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, προτείνονται τρεις
μορφές κίνησης της στέγης, εκ των οποίων η μία θα αναλυθεί και θα «δοκιμαστεί» εκτενώς παρακάτω.
1) Κίνηση σε ρολό:
Προτείνεται το άνοιγμα-κλείσιμο της στέγης μέσω του
τυλίγματος-ξετυλίγματος των φύλλων επικάλυψης γύρω
από ένα «ρολό» που βρίσκεται κοντά στα πρώτα ζευκτά.
Αυτό μπορεί να γίνει, είτε στα υπάρχοντα ζευκτά, όπου
θα έχουμε δύο ξεχωριστούς μηχανισμούς για κάθε πλευρά της δίρριχτης στέγης, είτε μετά από μετατροπή της
στέγης σε μονοκλινή, όπου απαιτείται μόνο ένας μηχανισμός «τυλίγματος». Προφανώς, για να καταστεί δυνατή μια τέτοια μέθοδος κίνησης, πρέπει να τοποθετηθούν
κατάλληλα φύλλα επικάλυψης, εύκαμπτα και «σπαστά»
ή ακόμα καλύτερα να αντικατασταθούν τα φύλλα επικάλυψης από αντίστοιχα μεμβρανώδη υλικά.

Εικ. 5. 10: Προοπτικό σχέδιο της πρότασης «κίνηση σε ρολό».
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2) Περιστρεφόμενα τρίγωνα:
Εδώ προτείνεται μια τομή της στέγης σχήματος «ζιγκζαγκ», έτσι ώστε να σχηματιστούν τριγωνικά τεμάχια
της στέγης που μπορούν να περιστραφούν γύρω από την
μεγάλη πλευρά τους, που εφάπτεται στις κεφαλοδοκούς
του φέροντος οργανισμού. Τα τεμάχια αυτά, λοιπόν, θα
ανοίγουν προς τα πάνω, μέσω περιστροφής, σαν «λουλούδι». Το πρόβλημα μιας τέτοιας μεθόδου είναι ότι απαιτείται μεγάλη ισχύς στον κινητήριο μηχανισμό για να παραλάβει το βάρος των τελάρων που ανυψώνονται, υπό
τη μορφή ροπής με αρκετά μεγάλο μοχλοβραχίονα. Ένα
άλλο πρόβλημα είναι ο μικρός έλεγχος της σκίασης στην
ημι-ανοιχτή κατάσταση. Το σχήμα της σκιάς που αφήνει
μια τέτοια μέθοδος κίνησης, είναι αρκετά απρόβλεπτο
και δεν εξυπηρετεί και τόσο τις συγκεκριμένες ανάγκες
σκίασης του κοινού. Επίσης, και αυτή η μέθοδος, όπως
και το «ρολό», θα εξυπηρετηθεί καλύτερα από μια μονοκλινή στέγη και μάλιστα οριζόντια (μηδενικής κλίσης).

Εικ. 5. 11: Προοπτικό σχέδιο της πρότασης «περιστρεφόμενα τρίγωνα».

3) Συρταρωτή κίνηση:
Αυτή είναι κι η πρόταση που θα μελετηθεί εκτενώς σε
αυτή την εργασία. Πρόκειται για μια απλή τομή της στέγης σε τρία κομμάτια, από τα οποία τα δύο θα έχουν δυνατότητα κίνησης και υπέρθεσης (overlapping), ώστε να
συσσωρεύονται πάνω από το τρίτο, σταθερό κομμάτι.
Πιο συγκεκριμένα, θα κινούνται τα φύλλα επικάλυψης
της στέγης πάνω στα ζευκτά (βλ. αναλυτικά 5.6), ενώ
τα δεύτερα θα παραμένουν ακίνητα. Ξεκινώντας από
την πρόσοψη, η στέγη πάνω από τα πρώτα 5 ζευκτά θα
παραμένει σταθερή ακόμα και στην ανοικτή κατάσταση.
Το υπόλοιπο τμήμα της στέγης θα κινείται και θα «κάθεται» πάνω στο σταθερό τμήμα, σε 2 «τεμάχια» , που το
καθένα θα εκτείνεται ανάμεσα σε 5 ζευκτά (δηλ. 24m).
Στα σχήματα 3, 4, φαίνεται η τελική μορφή σε κλειστή
και ανοικτή κατάσταση αντίστοιχα. Η μέθοδος κίνησης
αυτή, έχει μικρότερες απαιτήσεις ισχύος και μπορεί να
εφαρμοστεί στο υφιστάμενο κτήριο με τις ελάχιστες δυνατές τροποποιήσεις. Τέλος, δίνει αρκετές δυνατότητες
ημι-ανοιχτής κατάστασης και εύκολης προσαρμογής της
σκίασης.
Προτείνεται επίσης, η καθαίρεση της τοιχοποιίας που
χωρίζει το χώρο του φουαγιέ από το χώρο των παραστάσεων. Έτσι, ο χώρος ενοποιείται και διευκολύνεται η
αντίληψη του χώρου ως «υπαίθριου περιπάτου». Αυτή η
επέμβαση ενδέχεται να προκαλέσει κάποια προβλήματα

στην ακουστική απομόνωση του χώρου των παραστάσεων από τους θορύβους που λαμβάνουν χώρα στο φουαγιέ ή και πριν την είσοδο του κτηρίου. Κάποιες προτάσεις
αντιμετώπισης αυτού του θέματος θα παρουσιαστούν
στην ενότητα 5.3.2.
Τέλος, για την περαιτέρω ενίσχυση της υπαίθριας αίσθησης, αλλά και για την ανάδειξη του άξονα που ξεκι-

νά από την είσοδο της οδού Πολυκράτους και καταλήγει
στον υπαίθριο «κήπο» πίσω από το χώρο Ε, προτείνεται
η διάνοιξη της μπροστά και πίσω όψης του κτηρίου. Από
το άνοιγμα 40% που διαθέτει αυτή τη στιγμή η πρόσοψη,
προτείνεται η αύξηση του σε 80% και παρόμοια διαμόρφωση στην πίσω όψη (βλ. Εικ. 5.12γ).

α

β

γ

Εικ. 5. 12i: Προοπτικό σχέδιο της πρότασης «συρταρωτή κίνηση».
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Εικ. 5. 12ii: Φωτογραφίες της μακέτας εργασίας που κατασκευάστηκε για τις ανάγκες της διπλωματικής για τη μελέτη της
πρότασης με τη συρταρωτή κίνηση.
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5.3.2. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ		
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ:
Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά κάποιες προτάσεις για τη διαμόρφωση του εσωτερικού χώρου του
κτιρίου. Η μακρόστενη μορφή του κτιρίου δίνει τη δυνατότητα μιας «σειριακής» διάταξης των χώρων. Οι χώροι
αυτοί είναι:
Το φουαγιέ (ταμείο, μπαρ), ο χώρος της παράστασης
(εξέδρες θεατών, σκηνή) και κάποιοι πρόσθετοι χώροι,
όπως ένας χώρος εκθέσεων.

Πριν προχωρήσουμε στην παρουσίαση των προτάσεων, αναφέρεται εδώ μια πρόταση μιας πρόσθετης κατασκευής (ξύλινης + μεταλλικής) που θα αποτελέσει στοιχείο-«κλειδί» στις πιο κάτω διαμορφώσεις του χώρου.

ΜΠΑΛΚΟΝΙ ΘΕΑΤΩΝ (βλ. Εικ. 5.13): Εκτός από την
υπάρχουσα εξέδρα των θεατών προτείνεται η κατασκευή
δύο κινητών «παταριών», που ο κάτω χώρος τους θα λειτουργεί σαν στοά. Αυτά τα κινητά πατάρια θα μπορούν
να φέρουν θέσεις και να λειτουργούν ως «μπαλκόνια θεατών». Άλλες φορές θα μπορούν (πιθανόν μετά από κάλυψη με κάποιο πανί) να λειτουργούν ως χώρισμα ανάμεσα σε χώρους του κτιρίου. Τέλος, η ίδια κατασκευή θα
μπορεί να λειτουργήσει και ως σκηνογραφικό στοιχείο.

τον οποίο οι θεατές μπορούν να επισκεφτούν πριν την
παράσταση, ή ακόμα και να παιχτεί ένα εισαγωγικό μέρος της παράστασης εκεί.
Τέλος, στο τελευταίο ένα τρίτο του κτιρίου έχουμε την
εξέδρα των θεατών που βλέπει στην αυλή που χρησιμοποιείται ως θεατρική σκηνή.
Σημειώνεται ότι εδώ, το μπαλκόνι των θεατών χρησιμοποιείται ως χώρισμα μεταξύ του χώρου του θεάματος
και του εκθεσιακού χώρου.
ΠΡΟΤΑΣΗ 3:
Σε αυτή την πρόταση, το πρώτο ένα τρίτο του κτιρίου
(το στεγασμένο) είναι σχεδον ίδιο με αυτό της πρότασης
1: Ένα στεγασμένο φουαγιέ (χωρίς το πατάρι αυτή τη
φορά), όπου ο επισκέπτης συναντά καθώς μπαίνει, πρώτα την καφετέρια και μετά το ταμείο.
Στη συνέχεια, μέσα από ένα χώρισμα που μορφώνεται
από ένα από τα δύο κινητά «μπαλκόνια θεατών», ο επισκέπτης εισέρχεται στον υπαίθριο χώρο, όπου διεξάγεται
το θεατρικό θέαμα, αυτή τη φορά με δύο εξέδρες θεατών
(διπλάσια χωρητικότητα) εκατέρωθεν της σκηνής. Οι θεατές τώρα στέκονται ο ένας αντίκρυ στον άλλο, ανάμεσα
τους το θέαμα, και από πάνω τους ο νυχτερινός ουρανός
(μια διάταξη που θα μπορούσε να προσεγγίζει τα αρχαία
υπαίθρια θέατρα., όπως αυτό της Επιδαύρου).
Σημειώνεται ότι εδώ, το δεύτερο «μπαλκόνι θεατών»
χρησιμοποιείται μέσα στην παράσταση ως μέρος της
σκηνογραφίας, καθότι μια τέτοια στοά μπορεί να δημιουργήσει πολύ ενδιαφέρουσες σχέσεις μεταξύ των ηθοποιών στο χώρο και πολλά χωρίσματα και υποχώρους.
Εκτός από τις παραπάνω προτάσεις, μπορούν να προκύψουν κι άλλες εναλλακτικές διαμόρφωσης του εσωτερικού χώρου. Ενδεικτικά αναφέρουμε εδώ ότι:

Εικ. 5. 13: Το μπαλκόνι θεατών.

ΠΡΟΤΑΣΗ 1:
Η πρόταση αυτή, λίγο διαφέρει από τον τρόπο που ήδη
χρησιμοποιείται ο χώρος.
Στο πρώτο ένα τρίτο του κτιρίου στεγάζεται το φουαγιέ και το ταμείο. Προτείνεται, επίσης, η κατασκευή ενός
παταριού κάτω από το κλειστό αυτό μέρος της στέγης. Ο
χώρος αυτός, αφενός θα χρησιμοποιείται ως χώρος αποθήκευσης (για το μπαρ ή το θεατρικό χώρο, ακόμα κι ως
παρασκήνιο) ή ως εξώστης του μπαρ, αφετέρου θα δίνει
την αίσθηση του κλειστού φουαγιέ, και θα έρχεται σε
αντίθεση με τον ανοικτό, υπαίθριο χώρο που ακολουθεί.
Στα υπόλοιπα δύο τρίτα και κάτω από το ανοικτό μέρος
της στέγης, τοποθετείται η εξέδρα των θεατών, εκατέρωθεν της τα μπαλκόνια των θεατών –που χρησιμοποιούνται εδώ ως θεωρία- και έπειτα η σκηνή. Πίσω της διαφαίνεται –και πιθανόν εντάσσεται στο θέαμα- η αυλή.
ΠΡΟΤΑΣΗ 2:
Εδώ το πρώτο ένα τρίτο του κτιρίου χρησιμοποιείται ως
καφετέρια, έπειτα ακολουθεί το ταμείο (όλα κάτω από
το κλειστό μέρος της στέγης.
Στη συνέχεια, έχουμε έναν υπαίθριο εκθεσιακό χώρο

- Υπάρχει η δυνατότητα μερικού ανοίγματος της στέγης,
μόνο πάνω από τους θεατές, ενώ η σκηνή θα παραμένει
στεγασμένη (στην περίπτωση που χρησιμεύει για την
ανάρτηση εξοπλισμού για την παράσταση, ή για αισθητικούς λόγους)
- Υπάρχει η δυνατότητα κατάργησης της εξέδρας των θεατών κι ελαχιστοποίησης του χώρου του φουαγιέ, ώστε
στο μεγάλο μακρόστενο χώρο που ελευθερώνεται να
πραγματοποιηθεί μια παράσταση τύπου promenade: οι
θεατές κινούνται κατά μήκος του κτιρίου, ακολουθώντας
τους ηθοποιούς σε διάφορες σκηνές που διεξάγονται σε
διάφορους διαδοχικούς χώρους.
- Στο ίδιο κτίριο μπορούν να διεξαχθούν ακόμα και συναυλίες.
- Προτείνεται ακόμα η χρήση του κτιρίου για μια γενικότερη «γιορτή» του θεάτρου, όπου μικρές ομάδες παρουσιάζουν διάφορα δρώμενα κατά μήκος του κτιρίου, ενώ
οι θεατές είναι ελεύθεροι να μεταβούν από το ένα στο
άλλο.
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Εικ. 5. 14: Η πρόταση 1 για τη διαμόρφωση του εσωτερικού χώρου του κτιρίου Ε.

81

Εικ. 5. 15: Η πρόταση 2 για τη διαμόρφωση του εσωτερικού χώρου του κτιρίου Ε.
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Εικ. 5. 16: Η πρόταση 3 για τη διαμόρφωση του εσωτερικού χώρου του κτιρίου Ε.

5.4. ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ
5.4.1. ΑΝΤΗΧΗΣΗ:
Το κτήριο Ε, είναι ένας χώρος με προεξάρχουσα χρήση
τα θεατρικά θεάματα, δηλαδή την ομιλία. Ένας τέτοιος
χώρος απαιτεί όγκο περίπου 3.5-5.0 m3/άτομο, ώστε να
έχουμε τα επιθυμητά ακουστικά αποτελέσματα (κατάλληλα επίπεδα αντήχησης).
Αν κοιτάξουμε στην εικόνα 5.5, ο χώρος στον οποίο
διεξάγονται οι παραστάσεις στο κτήριο Ε, είναι μια κάτοψη περίπου 30 x 12 m , αν θεωρήσουμε ότι δεν έχουμε
διαφυγές πίσω από την εξέδρα των θεατών. Ο συνολικός
όγκος αυτού του χώρου είναι 2430m3 και φιλοξενεί 154
θεατές. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε 15.77 m3/άτομο, μία
τιμή αρκετά μεγαλύτερη από τα αποδεκτά όρια.
Το κύριο πρόβλημα που δημιουργεί αυτές τις τιμές
όγκου/άτομο, είναι το ύψος του χώρου που κυμαίνεται
από 6~7.5 m, που είναι πολύ μεγάλη τιμή ύψους για ένα
χώρο που χρησιμοποιείται κυρίως για ομιλία. Η λύση
που προτείνεται για τη βελτίωση αυτού του προβλήματος στην κλειστή κατάσταση της στέγης, είναι η τοποθέτηση ηχοαπορροφητικών υλικών στο εσωτερικό μέρος της στέγης (οροφή). Πιο συγκεκριμένα, μπορούν να
χρησιμοποιηθούν διάτρητα μεταλλικά φύλλα αλουμινίου
(κασσέτες), που εντός των οπών περιέχουν παχύ πετροβάμβακα. Μια τέτοια τροποποίηση θα ελαχιστοποιήσει
τις ανακλάσεις του ήχου στην οροφή, προσομοιάζοντας
την ανοιχτή κατάσταση, ενώ θα παραμείνουν οι, χρήσιμες για το κοινό, ανακλάσεις του ήχου στους κατακόρυφους τοίχους. Βέβαια, τα πετάσματα αυτά της οροφής,
δεν πρέπει να παραμένουν κατά το άνοιγμα της στέγης.
Για να επιτευχθεί αυτό, θα πρέπει να τοποθετηθούν στα
φύλλα επικάλυψης, έτσι ώστε όταν αυτά μετακινούνται,
να «παίρνουν» μαζί τους και τα ηχοαπορροφητικά πετάσματα.
Με το άνοιγμα της στέγης, ο χώρος παύει πλέον να
είναι ένα κλειστό «κουτί». Άρα, στην ανοιχτή κατάσταση της στέγης, προφανώς αυτό το πρόβλημα χώρου με
μεγάλο ύψος, δε θα υπάρχει πια. Έτσι, η αντήχηση του
χώρου αναμένεται να μειωθεί αρκετά, αφού θα έχουμε
διαφυγές ηχητικών κυμάτων προς τα πάνω και κατά τη
διαμήκη έννοια, αφού εκτός από την ανοιχτή στέγη θα
έχουμε και άνοιγμα της μπροστά και πίσω όψης.
5.4.2. ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ:
Για το κτίριο Ε, οι δύο βασικές πηγές θορύβου είναι οι
παρακείμενες στο οικόπεδο οδοί, Πειραιώς και Πολυκράτους. Tο κτίριο Ε απέχει την οδό Πειραιώς (μετρώντας
από το κέντρο του κτιρίου) περίπου 185m. Ενώ από την
Πολυκράτους 100m. Θεωρούμε ότι στην Πειραιώς κυκλοφορούν στη δυσμενή περίπτωση ελαφρά φορτηγά με
ταχύτητα 80km/h, που αντιστοιχεί (με βάση αντίστοιχο πίνακα) σε παραγωγή θορύβου της τάξης των 80dB.
Αντίστοιχα, στην Πολυκράτους θεωρούμε στη δυσμενή
περίπτωση, κυκλοφορία ΙΧ με 60km/h που αντιστοιχεί
σε θόρυβο 65dB. Γνωρίζουμε όμως ότι η ένταση του ήχου
μειώνεται κατά 6dB για κάθε διπλασιασμό της έντασης.
Με απλούς υπολογισμούς προκύπτει ότι στο κτίριο Ε
φτάνει θόρυβος:

35dB από την Πειραιώς
26dB από την Πολυκράτους.

Ο θόρυβος από την Πειραιώς, ωστόσο, ελάχιστα θα φτάνει στο κτίριο Ε, αφού αυτό βρίσκεται εντός της ηχητικής
σκιάς των κτιρίων του οικοπέδου που παρεμβάλλονται
μέχρι την Πειραιώς. Έτσι, σημασία έχει μόνο η ηχοπροστασία από την οδό Πολυκράτους.
Για να έχουμε ικανοποιητική ακουστότητα στο θεατρικό θέαμα, πρέπει ο λόγος σήματος προς θόρυβο (SNR)
(ισούται με τη διαφορά των στάθμεων decibel θορύβουσήματος) να είναι μεγαλύτερος ή ίσος από 20dB. Θεωρώντας ότι το σήμα που εκπέμπεται από τον ηθοποιό είναι
κάπου στα 70dB (σε απόσταση 1m από αυτόν), τότε
στον πιο απομακρυσμένο θεατή (περίπου 18m από τον
ηθοποιό) θα φτάνουν (προσεγγιστικά):
Σήμα από τον ηθοποιό: 45dB
Θόρυβος από την Πολυκράτους: 26dB.

Άρα, SNR=19dB, που είναι ελαφρώς χαμηλότερη από τη
μέση απαιτούμενη. Βέβαια, ο υπολογισμός αυτός έγινε
χωρίς να λαμβάνουμε υπόψην τα εμπόδια που θα βρίσκει
ο θόρυβος από την Πολυκράτους μέχρι την εξέδρα των
θεατών (πρόσοψη κτιρίου, δωμάτια στο φουαγιέ, κλειστό τμήμα στέγης και, φυσικά, η ίδια η εξέδρα που έχει
γυρισμένη την «πλάτη» στον θόρυβο). Άρα, στην πραγματικότητα, ο θόρυβος θα φτάνει ακόμα πιο απομειωμένος
και θα βρισκόμαστε εντός των επιθυμητών ορίων SNR.
5.4.3. ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗ:
Αντίστροφα με την προηγούμενη αναφορά στην ηχοπροστασία, πρέπει να γίνει λόγος για το κτίριο Ε ως πηγή
θορύβου για τη γύρω περιοχή.
Από την πίσω του πλευρά, το κτίριο Ε γνωρίζουμε ότι
επικοινωνεί με την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών. Τις
βραδινές ώρες που θα λειτουργεί (συνήθως) το κτίριο Ε ,
ελάχιστες απαιτήσεις ησυχίας θα έχει η σχολή. Πρόσθετα,
η μάντρα που χωρίζει τα δύο οικόπεδα, υψώνεται σε 4m
περίπου, ρίχνοντας μια ηχητική σκιά στο γειτονικό κτίριο
της σχολής, επαρκή για να προστατεύσει τουλάχιστον το
ισόγειο. Κατά συνέπεια, από την πίσω μεριά του κτιρίου,
δε θα έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα ηχορύπανσης.
Από την μπροστά πλευρά, το γειτονικότερο κτίριο το
βρίσκουμε πέραν της οδού Πολυκράτους, σε απόσταση
περίπου 125m από το χώρο της θεατρικής σκηνής, απόσταση επαρκής ώστε να αποσβέσει το σήμα του ηθοποιού στα 28dB, στάθμη πολύ χαμηλή για να προκαλέσει
όχληση. Εκτός αυτού, η οδός Πολυκράτους , που είναι
πηγή μεγαλύτερου θορύβου (65dB) βρίσκεται πολύ πιο
κοντά στα κτίρια αυτά από ότι το κτίριο Ε. Εκτός αυτού,
τα γειτονικά αυτά κτίρια είναι εμπορικά κτίρια κι όχι κατοικοίες. Έτσι, μειώνονται οι απαιτήσεις μειωμένου θορύβου για τις ώρες κοινής ησυχίας.
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5.5. Ο ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ
		
ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ

5.6. ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ-ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΣΤΟ
		
SAP2000

Η επέμβαση κινητής στέγης σε ένα θεατρικό χώρο είναι
από μόνη της ένα βιοκλιματικό μέτρο. Δίνει στο κτήριο
μια πολυμορφικότητα και μια προσαρμοστικότητα στις
καιρικές συνθήκες, με τον πιο φυσικό τρόπο: υποδέχεται
την ηλιοφάνεια και τη δροσιά, όταν είναι επιθυμητή, κι
αποκλείει, όποτε χρειαστεί, τη βροχή, το κρύο και τους
δυνατούς ανέμους.

Για τον περαιτέρω έλεγχο της ορθότητας της πρότασης
για το κτήριο Ε, πραγματοποιήθηκε προσομοίωση του
κτηρίου και κάποιες βασικές στατικές αναλύσεις. Χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα SAP2000 v.15.

Τους θερινούς μήνες, η δενδροφύτευση στην βορινή όψη
(αυλή) θα ενισχύσει το φυσικό δροσισμό (με βόρειους,
δροσερούς ανέμους) του θεατρικού χώρου και των θεατών, εφόσον φροντιστούν κατάλληλα τα δέντρα (προτιμώνται τα φυλλοβόλα).
Τέλος, όσον αφορά τη σκίαση, όπως φαίνεται από την Εικόνα 5.15, λόγω του προσανατολισμού του κτιρίου Ε, η
σκιά θα πέφτει στο χώρο κάτω από την ανοικτή στέγη,
από το δυτικό τοίχο προς τον ανατολικό, προς το απόγευμα. Αυτό σημαίνει ότι από νωρίς το βράδυ (αν όχι ήδη
από το απόγευμα), οι συνθήκες θα είναι κατάλληλες για
τη διεξαγωγή παραστάσεων (δε θα έχουμε μερική σκίαση, ανομοιογενή φυσικό φωτισμό κλπ.). Ωστόσο, για μια
πιο ακριβή μελέτη της πορείας του ηλίου και της σκιάς
στο εσωτερικό του χώρου, πρέπει να γίνει χρήση κάποιου ηλιακού χάρτη.

Εικ. 5. 17: Ο προσανατολισμός του κτηρίου Ε σε σχέση με την πορεία
του ήλιου το χειμώνα και το καλοκαίρι.
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Πριν προχωρήσουμε στην παρουσίαση της προσομοίωσης και τις αναλύσεις, αναγκαία είναι η περιγραφή του
συστήματος κίνησης της στέγης και συγκεκριμένα τη
μορφή, το μέγεθος, τη θέση και τη σύνδεση των μελών
που θα τοποθετηθούν στο κτήριο μετά την επέμβαση.
5.6.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ:
Όπως προαναφέρθηκε, η κίνηση της στέγης θα πραγματοποιείται από την κύλιση των φύλλων επικάλυψης πάνω
στα ζευκτά, τα οποία θα παραμένουν στη θέση τους. Για
την κύλιση αυτή απαιτείται η προσθήκη κάποιων ραγών
πάνω στα ζευκτά, πάνω στις οποίες θα κυλίονται τα τελάρα της στέγης. Επιλέγεται έτσι η τοποθέτηση τεσσάρων δοκών ράγας σε κάθε ζευκτό στις τέσσερις ακραίες
θέσεις που θα «ακουμπάει» το τελάρο, όπως φαίνεται
στην Εικ. 5.19.
Οι δοκοί ράγας αυτοί θα είναι απλά I-beams, που θα
φέρουν συγκολλητές ράγες στο άνω πέλμα τους. Οι δοκοί
αυτές θα εκτείνονται σε όλο το διαμήκη άξονα του κτηρίου στις στάθμες που κάθε φορά απαιτείται για την υπέρθεση (overlapping) των τελάρων. Δηλαδή, αν ονομάσουμε
το σταθερό τμήμα της στέγης «τεμάχιο 1», το επόμενο
κινούμενο τμήμα, «τεμάχιο 2» και το τρίτο, που βρίσκεται στην υψηλότερη στάθμη, «τεμάχιο 3», (βλ. Εικ. 5.18)
οι δοκοί ράγας θα τοποθετηθούν πάνω από τη στέγη στο
τεμάχιο 1 και θα εκτείνονται στην ίδια στάθμη κάτω από
τη στέγη στο τεμάχιο 2 και θα διακόπτεται πριν το τεμάχιο 3. Παράλληλα, πάνω από τη στέγη του τεμαχίου 2, θα
«τρέχει» μια άλλη δοκός ράγας που θα εκτείνεται κάτω
από τη στέγη στο τεμάχιο 3, μέχρι το τέλος του κτηρίου
(βλ. Εικ. 5.19).
Τα τεμάχια 2 και 3 πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να
κινούνται ανεξάρτητα από τον φέροντα οργανισμό χωρίς
τον κίνδυνο παραμόρφωσης. Πρέπει να λειτουργούν δηλαδή, με μια σχετική «στατική αυτονομία». Για να επιτευχθεί αυτό «σπάμε» το κάθε τεμάχιο σε 4 τελάρα, 2
για κάθε πλευρά της στέγης. Το κάθε τεμάχιο αποτελείται
από 2 τμήματα διαστάσεων 6 x 24 m. Έτσι, το κάθε αυτόνομο τελάρο θα έχει μέγεθος 6 x 12 m, άρα θα εκτείνεται
πάνω από δύο φατνώματα. Η «αυτονομία» των τελάρων
θα επιτευχθεί από ένα περίγραμμα I-beams κι ένα πλέγμα τεγίδων και χιαστί συνδέσμων «κάτω» από τα φύλλα επικάλυψης. Οι τεγίδες, έτσι, «ανεξαρτητοποιούνται»
από τα ζευκτά κι αποτελούν μέρος του τελάρου. Τα παραπάνω φαίνονται στην Εικόνα 5.20.

Εικ. 5. 18: Τα τεμάχια 1, 2 ,3 της στέγης του κτηρίου Ε κι ο τρόπος κίνησης τους.

ΤΕΜΑΧΙΟ 1

ΤΕΜΑΧΙΟ 2

ΤΕΜΑΧΙΟ 3

Εικ. 5. 19: Εγκάρσιες τομές στα ζευκτά καθενός από τα τρία τεμάχια. Διακρίνονται με μαύρο τα I-beams που λειτουργούν ως δοκοί ράγας και με κόκκινο τα φύλλα επικάλυψης (με τη μορφή τελάρων). Τα ύψη των I-beams, όπως
φαίνεται στα σχέδια, αλλάζουν διαστάσεις (ύψος κορμού) προκειμένου να ικανοποιηθούν οι ανάγκες υπέρθεσης
(overlapping), δηλαδή οι ράγες να συνεχίζονται σε ευθεία για να περάσουν τα τελάρα. Παραδείγματος χάρην, οι δοκοί
ράγας κάτω από το τεμάχιο 3 έχουν μεγαλύτερο ύψος από αυτές κάτω από το τεμάχιο 2, ώστε κατά τη μεταφορά του
τεμαχίου 3 πάνω από το τεμάχιο 3, να μην έχουμε «άλμα» στις ράγες και η υπέρθεση να γίνει ομαλά.
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5.6.2. ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΣΤΟ SAP2000:
Για την προσομοίωση του φέροντος οργανισμού του
κτηρίου Ε και την πραγματοποίηση κάποιων βασικών
αναλύσεων και ελέγχων χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό
SAP2000.

Οι διαστάσεις των μελών που χρησιμοποιήθηκαν στην
προσομοίωση βασίστηκαν στα αρχιτεκτονικά σχέδια του
κτηρίου Ε (βλ. Εικ. 5.3 και 5.7) ενώ για τις διατομές των
μελών συλλέχτηκαν όσες πληροφορίες υπήρχαν στα σχέδια ενώ για τις διατομές για τις οποίες τα σχέδια δεν ήταν
κατατοπιστικά έγιναν εύλογες υποθέσεις βασισμένες και
στην επιτόπου παρατήρηση του φέροντος οργανισμού
κατά την επίσκεψη.

Εικ. 5. 20: Τα τελάρα της στέγης. Κάθε ένα από τα τεμάχια 2 και 3,
απαρτίζεται από 4 τέτοια τελάρα.

Κατά την προσομοίωση χρησιμοποιήθηκαν beam
elements αφού προσομοιώθηκαν μόνο γραμμικά μέλη
του φέροντος οργανισμού. Πιο συγκεκριμένα, το προσομοίωμα περιλαμβάνει τα υποστυλώματα, τις κεφαλοδοκούς, τα ζευκτά και κάποιους οριζόντιους και κατακόρυφους χιαστί, που δε φαίνονται σε κάποιο σχέδιο,
αλλά η ύπαρξη της υποτέθηκε γιατί κρίθηκε απαραίτητη.
Δεν προσομοιώθηκαν οι δοκοί ράγας και τα τελάρα της
στέγης (βλ. Εικ. 5.19 και 5.20) καθότι είναι τα μέλη τα
οποία θα κινούνται κατά την κίνηση της στέγης. Ωστόσο, τα μέλη αυτά ελήφθησαν υπόψη ως σημειακά φορτία
πάνω στο προσομοίωμα.
Ως υλικό των μελών επιλέχθηκε χάλυβας S235 κι όχι
ισχυρότερος, καθότι πρόκειται για υφιστάμενη κατασκευή αρκετών ετών, έγινε λοιπόν η υπόθεση ότι χρησιμοποιήθηκε αυτός ο χάλυβας για την κατασκευή του.
Παρακάτω φαίνονται εικόνες του προσομοιώματος στο
περιβάλλον του SAP2000 και των διατομών που καταχωρήθηκαν.
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Εικ. 5. 21: Προοπτικό του προσομοιώματος

Εικ. 5. 22: Προοπτικό του προσομοιώματος από την πρόσοψη.

Εικ. 5. 23: Λεπτομέρεια των μελών του προσομοιώματος.
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Εικ. 5. 24: Από πάνω προ τα κάτω: - Το προσομοίωμα του κτηρίου Ε, όπως φαίνεται από πάνω.
			
- Τμήμα της μηκοτομής του προσομοιώματος όπου διακρίνονται τα ονόματα των διατομών (βλ. αντι		
			
στοιχία δίπλα σελίδα)
			
- Εγκάρσια τομή του προσομοιώματος όπου φαίνονται πάλι τα ονόματα των διατομών.
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Εικ. 5. 25: Οι διατομές που καταχωρήθηκαν στο SAP2000.
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5.6.3. ΦΟΡΤΙΑ:
Ι. ΙΔΙΑ ΒΑΡΗ:
Εκτός από τα ίδια βάρη των μελών που έχουν προσομοιωθεί στο SAP, πρέπει να προστεθούν τα ίδια βάρη του τελάρου της στέγης και των δοκών ράγας.
-Τελάρο στέγης:
Η στέγη θα αποτελείται από 2 ξεχωριστά κινούμενα
τεμάχια, το κάθε ένα να αποτελείται από 4 τελάρα και
ένα ακλόνητο τεμάχιο που θα εκτείνεται πάνω από τα
πέντε πρώτα φατνώματα του κτηρίου. Το κάθε τελάρο
θα έχει μέγεθος 12.0 x 6.0m, δηλαδή θα εκτείνεται πάνω
από 2 φατνώματα. Εδώ θα υπολογίσουμε πόσο «ζυγίζουν» αυτά τα τελάρα και πόσο από το βάρος τους παραλαμβάνει το κάθε ζευκτό.
Παρακάτω φαίνεται σχηματικά η μορφή του κάθε τελάρου:

Εικ. 5. 26: Η μορφή του τελάρου και οι διατομές που επιλέχτηκαν.

Το κάθε ζευκτό θα παραλαμβάνει βάρος σε μια ζώνη
επιρροής 6.0x6.0m. Δηλαδή το 1/2 της επιφάνειας που
φαίνεται στο σχήμα. Παρακάτω υπολογίζουμε το βάρος του κάθε μέλους, πολλαπλασιάζοντας το μήκος του
μέλους που βρίσκεται εντός της ζώνης περιοχής, επί τη
μάζα ανά μονάδα μήκους των προτύπων διατομών που
έχουν επιλεγεί. Έτσι, έχουμε:
HEA200: 42.3kg/m x 9.81m/sec2 x (6.0m + 6.0m + 6.0m)
					
= 7.47 kN

L 50x50x5: 3.79kg/m x 9.81m/sec2 x (8.50m +8.50m)
					
= 0.63 kN

Το κάθε τελάρο φέρεται από τις δύο δοκούς ράγας που
μεταφέρουν το βάρος του τελάρου στο ζευκτό. Άρα, σε
κάθε ζευκτό μεταβιβάζεται βάρος από δύο τελάρα (ένα
από κάθε παρειά) μέσω τεσσάρων δοκών ράγας.
Κάθε δοκός ράγας μεταβιβάζει φορτίο τελάρου:
15.95/2 = 7.98 kN

-Δοκός ράγας:
Κάθε ζευκτό παραλαμβάνει συνολικά βάρος τεσσάρων
6-μετρων δοκών ράγας, με διατομή HEA260.
Έτσι, η κάθε δοκός ΗΕΑ260:
68.2kg/m x 9.81m/sec2 x 6.0m = 4.02kN

Άρα, στο κάθε ζευκτό, λόγω ιδίων βαρών των μη
προσομοιωμένων μελών θα έχουμε τα εξής συγκεντρωμένα φορτία:

Εικ. 5. 27: Οι αναλυτικές διαστάσεις των μελών του ζευκτού (πάνω)
και η φόρτιση του ζευκτού λόγω των ιδίων βαρών των μη προσομοιωμένων μελών: 4 συγκεντρωμένα φορτία με σημεία εφαρμογής τις
θέσεις των 4 δοκών ράγας.

Στην ανοιχτή κατάσταση της στέγης, πάνω από το τεμάχιο 1 της στέγης (θυμίζουμε Εικ. 5.16), εκτός των
υπαρχόντων φύλλων επικάλυψης και τεγιδών, θα συσσωρευτούν και τα τεμάχια 2 και 3 (βλ. Εικ. 5.17). Έτσι, τα
φορτία που ασκούνται θα είναι περισσότερο από διπλάσια: προστίθεται δύο ζεύγη τελάρων (ένα από το τεμάχιο
2 κι ένα από το τεμάχιο 3) καθώς και μία τετράδα δοκών
ράγας, πέραν της ήδη υπάρχουσας στο τεμάχιο 1. Άρα, σε
κάθε ένα από τα συγκεντρωμένα 12.00kN, προσθέτουμε:
2x7.98kN (από τα καινούρια τελάρα) και

IPE120: 10.4kg/m x 9.81m/sec2 x (6.0m + 6.0m + 6.0m +
6.0m) = 2.45 kN

4.02kN (από τις καινούριες δοκούς ράγας).

Σύνολικό φορτίο που επιβάλλεται στο κάθε ζευκτό
από το κάθε τελάρο:
7.47 + 0.63 + 2.45 + 5.40 = 15.95kN

12.00+2x7.98+4.02= 31.98kN

Φύλλα επικάλυψης: 0.15kN/m2 x 6.0m x 6.0m =5.40 kN

Έτσι, στο κάθε ζευκτό του τεμαχίου 1 στην ανοιχτή κατάσταση ασκούνται τώρα:
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IΙ. ΦΟΡΤΙΑ ΑΝΕΜΟΥ:
Πρέπει να υπολογίσουμε τη βασική ανεμοπίεση qb, κι
έπειτα τους συντελεστές cp του κελύφους του κτηρίου με
τους οποίους θα πολλαπλασιάσουμε το qb για να βρούμε
την πιο ακριβή κατανομή των ανεμοπιέσεων στο κτήριο.
Αυτό πρέπει να γίνει τόσο για την κλειστή, όσο και για
την ανοιχτή κατάσταση (όπου το κτήριο λειτουργεί σαν
στέγαστρο). Τα παρακάτω υπολογίστηκαν με βάση τον
Ευρωκώδικα 1 (EN 1991-1-4) και οι όποιες αναφορές

σε παραγράφους και σελίδες παραπέμπουν στο ομώνυμο βιβλίο του κυρίου Ερμόπουλου (2η Έκδοση, Εκδόσεις
Κλειδάριθμος).
Η βασική ανεμοπίεση qb είναι:

qb=1/2 x ρ x u2 = 0.5 x 1.25kg/m3 x (30m/sec)2 =
					
= 526.5 N/m2
Άρα,

qb = 0.5265 kΝ/m2

Εικ. 5. 28: Το «κέλυφος» του κτηρίου Ε στην κλειστή κατάσταση.

A. ΚΛΕΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:
i) Διαμήκης Άνεμος (θ=90ο):
b=12.0m, d=78.0m, h=7.50m, e=min(b,2h)=12.0m

Κατακόρυφοι τοίχοι:
Έχουμε e<d, άρα η κατανομή των συντελεστών εξωτερικής πίεσης στους κατακόρυφους τοίχους θα είναι όπως
φαίνεται στην παρακάτω Εικόνα:

Εικ. 5. 29: Η μορφή της ανεμοπίεσης για θ=90ο στους κατακόρυφους
τοίχους, στην κλειστή κατάσταση.

Θεωρούμε όμως ότι τα A, B, C αμελούνται αφού οι τοίχοι
αυτοί δεν έρχονται σε επαφή με τον άνεμο, γιατί είναι μεσοτοιχίες με τα διπλανά κτήρια.
Τα D, E για h/d<0.25, είναι (βλ. Πίνακας 6.1, Ερμόπουλος):
D: cpe,10=+0.7

και cpe,1=+1.0

E: cpe,10=-0.3 και cpe,1=-0.3
Κι επειδή όλες οι επιφάνειες με τις οποίες θα ασχοληθούμε παρακάτω έχουν εμβαδό Α>10m2, θα είναι πάντα cpe=
cpe,10.
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Στέγη:
Η κατανομή των συντελεστών εξωτερικής πίεσης θα είναι όπως φαίνεται στην Εικόνα 5.30:

Εικ. 5. 30: Η μορφή της ανεμοπίεσης για θ=90ο στη στέγη, στην κλειστή κατάσταση.

Από όλους τους συντελεστές που εμφανίζονται στη στέγη, οι κρισιμότεροι είναι αυτοί που εμφανίζονται στις περιοχές F και G. Έτσι, θεωρούμε, για λόγους απλοποίησης,
αλλά υπέρ της ασφαλείας, ότι όλη η στέγη φέρει το συντελεστή των περιοχών F/G (ίδιος και στις δύο περιπτώσεις), ο οποίος, για α=14ο , είναι (σύμφωνα με Πιν. 6.4β,
Ερμόπουλος):
cpe,10=-1.3

ii) Εγκάρσιος Άνεμος (θ=0ο):
b=78.0m, d=12.0m, h=7.50m, e=min(b,2h)=15.0m

Κατακόρυφοι τοίχοι:
Έχουμε e>d, και δεδομένου ότι αυτή τη φορά αμελούνται
λόγω γειτονικών κτηρίων οι περιοχές D,E, αρκεί η μελετη
των συντελεστών στις δύο ακραίες όψεις του κτηρίου,
όπως φαίνονται στην Εικ. 5.31:

Εικ. 5. 31: Η ανεμοπίεση στις ακραίες όψεις, για θ=0ο.

Εικ. 5. 32: Η ανεμοπίεση στη στέγη, για θ=0ο.

Έχουμε h/d=7.5/12=0.625, άρα από γραμμική παρεμβολή στον Πιν.6.1 (Ερμόπουλος), θα έχουμε:
Α: cpe,10=-1.2
Β: cpe,10=-0.8

στέγαστρων δίδεται μία «κάτοψη-κλειδί» που δείχνει τις
περιοχές των διαφόρων συντελεστών πίεσης, για όλες τις
διευθύνσεις του ανέμου.
Η κάτοψη αυτή, προσαρμοσμένη στη δική μας κάτοψη θα
δώσει ένα αποτέλεσμα που φαίνεται στην Εικ. 5.34.

Θεωρούμε, υπέρ της ασφαλείας, ότι όλη η όψη βρίσκεται
στην περιοχή Α, που είναι η κρισιμότερη.

Στέγη:
Η κατανομή των συντελεστών εξωτερικής πίεσης θα
είναι όπως φαίνεται στην Εικόνα 5.32. Από τον Πίνακα
6.4α (Ερμόπουλος), βλέπουμε ότι η κρίσιμη περιοχή για
την προσήνεμη πλευρά είναι η F, ενώ για την υπήνεμη
πλευρά, κρίσιμη είναι η I. Έτσι θεωρούμε για την προσήνεμη πλευρά ενιαίο F, ενώ για την υπήνεμη ενιαίο Ι, όπου:
F: cpe,10=-0.9 (+0.2)
I: cpe,10=-0.4 (+0.0)
Σημείωση: Όπως φαίνεται παραπάνω, δόθηκαν δύο τιμές
των συντελεστών για τις περιοχές F, I, μια θετική και μία
αρνητική. Στις περιπτώσεις αυτές (δικλινείς στέγες, με
γωνία α=-5ο έως +45ο , θα πρέπει να θεωρούνται τέσσερις περιπτώσεις, όπου οι μεγαλύτερες ή μικρότερες τιμές
των επιφανειών της προσήνεμης πλευράς συνδυάζονται
με τις μικρότερες ή μεγαλύτερες τιμές των επιφανειών
της υπήνεμης πλευράς.
Β. ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:
Στην πλήρως ανοιχτή κατάσταση, το κτήριο έχει πάρει τη
μορφή στεγάστρου κι η συμπεριφορά του απέναντι στον
άνεμο πρέπει να μελετηθεί σύμφωνα με την αντίστοιχη
παράγραφο του Ευρωκώδικα (ενότητα 6.2, Ερμόπουλος).
Στους Ευρωκώδικες, για την περίπτωση των δικλινών

Εικ. 5. 33: Το «κέλυφος» του κτηρίου Ε, στην ανοιχτή κατάσταση.

Εικ. 5. 34: H μορφή των ανεμοπιέσεων στην ανοιχτή κατάσταση.

Για α=14ο και βαθμό πληρότητας φ=0.5 (βαθμός πληρότητας (βλ. Εικ. 5.35): ο λόγος της επιφάνειας των ορατών
πραγματικών εμποδίων κάτω από το στέγαστρο προς
την επιφάνεια κάτω από το στέγαστρο. Στο κτήριο Ε, τα
εμπόδια που θα εμφανίζονται είναι σε μια ενδιάμεση κατάσταση από αυτές που εμφανίζονται στην Εικόνα 5.35,
έτσι διαλέγουμε φ=0.5), θα έχουμε:
Α: maxcpe,net= +0.9
mincpe,net= -1.10
Β: maxcpe,net= +1.9
mincpe,net= -1.95
C: maxcpe,net= +1.4
mincpe,net= -1.5
D: maxcpe,net= +0.04
mincpe,net= -1.95
ενώ ο καθολικός συντελεστής δύναμης θα πάρει τις τιμές:

maxcf= +0.4
mincf= -1.05

93

Εικ. 5. 35: Παραδείγματα του βαθμού πληρότητας για ανοιχτά στέγαστρα, κατά EC1.

Θεωρούμε τελικά, υπέρ της ασφαλείας, ότι όλη η στέγη
βρίσκεται στην περιοχή B, που είναι η κρισιμότερη.
Να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες, ένα
δικλινές στέγαστρο πρέπει να μπορεί να αναλαμβάνει το
μέγιστο ή ελάχιστο φορτίο στο ένα κεκλιμένο τμήμα, με
το άλλο αφόρτιστο (σελ. 107, Ερμόπουλος).
ΤΕΛΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ:

Αφού διαθέτουμε τη βασική ανεμοπίεση qb = 0.5265 kΝ/
m2 και τους συντελεστές cpe, μπορούμε να υπολογίσουμε
τα φορτία του ανέμου (εξωτερικές πιέσεις) για την κάθε
περίπτωση με βάση τον τύπο:
			
w= qb x cpe
Τα αποτελέσματα των υπολογισμών φαίνονται στην παρακάτω εικόνα 5.36.
ΚΛΕΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:
Θ=90ο :

Θ=0ο:

ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:

Εικ. 5. 36: Τα αποτελέσματα των υπολογισμών των ανεμοπιέσεων.
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IΙΙ. ΦΟΡΤΙΑ ΧΙΟΝΙΟΥ:
Τα φορτία χιονιού χρειάζεται να υπολογιστούν μόνο για
την κλειστή κατάσταση της στέγης, αφού η ανοιχτή κατάσταση θα εμφανίζεται μόνο τους καλοκαιρινούς μήνες, όπου η πιθανότητα χιονόπτωσης είναι μηδενική. Τα
φορτία χιονιού θα υπολογιστούν πάλι σύμφωνα με τον
Ευρωκώδικα 1, και με βάση το προαναφερθέν εγχειρίδιο
του Ερμόπουλου.
Η χαρακτηριστική τιμή του φορτίου χιονιού επί του εδάφους στην Αττική, που ανήκει στη Ζώνη ΙΙΙ, είναι:
sk,0= 0.8 kN/m2

Οι συντελεστές μορφής φορτίου χιονιού με βάση τη διάταξη της στέγης και των γειτονικών κτηρίων (βλ. Εικ.

Εικ. 5. 37: Οι συντελεστές μορφής φορτίου χιονιού με βάση τη

διάταξη της στέγης και των γειτονικών κτηρίων.

5.37) θα είναι (με βάση Πιν. 3.1, σελ.38, Ερμόπουλος):
μ1(α)=0.8

μ2(α0)=0.8+0.8 x α0/30=0.8+0.8 x 14/30=1.173
όπου α0=(α+α2)/2=(14+14)/2=14ο

Έτσι, το τελικό φορτίο χιονιού θα υπολογιστεί από τον
τύπο:
s=μi x ce x ct x sk
όπου

Έτσι,

μi: οι συντελεστές μορφής φορτίου χιονιού που
υπολογίστηκαν παραπάνω
ce: ο συντελεστής έκθεσης, ο οποίος για κανονικές συνθήκες (όπως εδώ) λαμβάνεται ίσος με 1.
ct: ο θερμικός συντελεστής, ο οποίος είναι συνήθως ίσος με 1 για κανονικές συνθήκες μόνωσης της στέγης (όπως εδώ). Μπορεί να επιτρέπονται μικρότερες τιμές, προκειμένου να
ληφθεί υπόψη η επιρροή της απώλειας θερμότητας μέσω της στέγης.
sk: η χαρακτηριστική τιμή του φορτίου χιονιού
επί του εδάφους (υπολογίστηκε πιο πάνω).

s1=μ1 x ce x ct x sk =0.8 x 1 x 1 x 0.8 , άρα s1=0.64 kN/m2

s2=μ2 x ce x ct x sk = 1.173 x 1 x 1 x 0.8, άρα s2=0.94 kN/m2

Έτσι, τα φορτία χιονιού στη στέγη του κτηρίου Ε θα
έχουν τη μορφή που φαίνεται στην Εικόνα 5.38.

Εικ. 5. 39: Χάρτης ζωνών σεισμικής επικινδυνότητας της Ελλάδας.

IV. ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ:
Δεδομένου ότι η σεισμική δύναμη θα υπολογιστεί αυτόματα από το SAP2000 για τη διαμόρφωση του Response
Spectrum (φάσμα απόκρισης), το μόνο που χρειάζεται
εδώ είναι να υπολογιστούν οι βασικές παράμετροι της
σεισμικής δύναμης:
Ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας: II: Άρα ag=0.16

Κατηγορία σπουδαιότητας: γ1=1.15
		
(Σ3: κτήρια δημοσίων συναθροίσεων)
Κατηγορία εδάφους Β: ΤB = 0.15
			
TC = 0.50
			
TD = 2.50
			
S = 1.20

Συντελεστής συμπεριφοράς: q=1.50
(παρότι ο κανονισμός δίνει q=4.00 για τέτοιου
είδους πλαισιωτές μεταλλικές κατασκευές, επιλέγουμε μικρότερη τιμή γιατί πρόκειται για υφιστάμενο κτήριο παλαιάς κατασκευής)
Συντελεστής απόσβεσης: ζ=4%
(μεταλλική κατασκευή με κοχλιωτές συνδέσεις)

Στις επόμενες δύο σελίδες φαίνονται οι διάφορες φορτίσεις που υπολογίστηκαν παραπάνω, όπως εφαρμόστηκαν στο προσομοίωμα, στο SAP2000. Δεν εμφανίζεται
μόνο η φόρτιση του σεισμού, που εφαρμόζεται αυτόματα
από το πρόγραμμα.
Εικ. 5. 38: Τα φορτία χιονιού στη στέγη του κτηρίου Ε.
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ΚΛΕΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:
Ίδια βάρη τελάρων και δοκών:

Άνεμος 90ο:

Άνεμος 0ο:
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Χιόνι:

ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:
Ίδια βάρη τελάρων και δοκών:

Άνεμος maxw:
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Άνεμος minw:

5.6.4. ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ-ΕΛΕΓΧΟΙ:
LOAD CASES:
Στο προσομοίωμα έχουν καταχωρηθεί οι εξής φορτίσεις
(load cases):
Κλειστή κατάσταση:

Μόνιμα φορτία από ίδια βάρη (+τελάρα+ δοκοί ράγας): G
Άνεμος 90ο: W90
Άνεμος 0ο: W0
Χιόνι: S
Σεισμός κατά x: Εx
Ανοιχτή κατάσταση:

Μόνιμα φορτία από ίδια βάρη (+τελάρα+ δοκοί ράγας): G
Άνεμος max: Wmax
Άνεμος min:Wmin
Σεισμός κατά x: Εx
LOAD COMBINATIONS:
Οι συνδυασμοί (load combinations) που θα γίνουν στην
οριακή κατάσταση αστοχίας είναι:
Κλειστή κατάσταση:
1) 1.35G
2) 1.35G + 1.50W90
3) 1.35G + 1.50W0
4) 1.35G + 1.50S
5) 1.35G +Ex + 0.3S

Ανοιχτή κατάσταση:

6) 1.35G
7) 1.35G + 1.50Wmax
8) 1.35G + 1.50Wmin
9) 1,35G + Ex
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Πραγματοποιήθηκαν αναλύσεις για τους παραπάνω
συνδυασμούς φορτίσεων και στη συνέχεια έγινε έλεγχος
του φορέα για όλες τις φορτίσεις με την εντολή «Design»
του SAP2000. Ο έλεγχος έδειξε ότι κάποια από τα μέλη
(υποστυλώματα, χιαστί) του φορέα δεν επαρκούν με τις
υπάρχουσες διατομές κι έτσι έπρεπε να επαναδιαστασιολογηθούν και να ξαναπραγματοποιηθεί έλεγχος.
Τα παραπάνω αποτελέσματα φαίνονται στις επόμενες
σελίδες. Πρώτα θα δούμε τα διαγράμματα εντατικών
μεγεθών (M,Q,N) για τους διαφόρους συνδυασμούς φορτίσεων και στη συνέχεια τα αποτελέσματα του ελέγχου,
την επαναδιαστασιολόγηση και τα αποτελέσματα του
νέου ελέγχου με τις καινούριες διατομές.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ M, Q, N:
Κλειστή κατάσταση: 1) 1.35G

[M]

[Q]

[N]
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2) 1.35G + 1.50W90

[M]

[Q]

[N]
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3) 1.35G + 1.50W0

[M]

[Q]

[N]
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4) 1.35G + 1.50S

[M]

[Q]

[N]
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5) 1.35G +Ex + 0.3S

[M]

[Q]

[N]
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Ανοιχτή κατάσταση: 6) 1.35G

[M]

[Q]

[N]
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7) 1.35G + 1.50Wmax

[M]

[Q]

[N]
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8) 1.35G + 1.50Wmin

[M]

[Q]

[N]
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9) 1,35G + Ex

[M]

[Q]

[N]
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ &
ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (CAPACITY RATIO)
(ΕΝΤΟΛΗ ‘DESIGN’):
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Από τους ελέγχους βλέπουμε ότι τα ποσοστά εκμετάλλευσης διατομών ξεπερνούν τα επιτρεπτά όρια (0.95), για τα εξής
μέλη:
- Υποστυλώματα (με λόγο εκμετάλλευσης διατομής να φτάνει τα 3.38)
- Οριζόντια χιαστί (με λόγο εκμετάλλευσης διατομής να φτάνει το 1.97)
Τα μέλη αυτά δεν επαρκούν ως έχουν, πρέπει να επιλεγούν νέες διατομές και να ξαναγίνει έλεγχος.

Τα μέλη του ζευκτού που φαίνονται να πάσχουν (κόκκινο χρώμα), παρότι έχουν λόγο εκμετάλλευσης εντός των επιτρεπτών ορίων, είναι διότι δεν είναι διατομές κατηγορίας 1. Επειδή όμως στα μέλη αυτά δεν υπάρχει αυτή η απαίτηση,
απενεργοποιούμε την απαίτηση για διατομές κατηγορίας 1 γι’ αυτά τα μέλη (Design -> View/Revise overwrites) και δεν
αλλάζουμε διατομή στα μέλη αυτά.
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ΕΠΑΝΑΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΙΑΣΤΙ:
Μετά από δοκιμές επιλέγουμε νέες διατομές:
- Για το υποστύλωμα: HEB200

- Για τους χιαστί συνδέσμους (οριζόντιους και κατακόρυφους): διπλό L120x80x10
										
(καταχωρήθηκε ως διατομή «Τ»)
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΝΕΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ &
ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (CAPACITY RATIO)
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ):
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Όπως φαίνεται στα παρακάτω διαγράμματα λόγων εκμετάλλευσης, όλα τα μέλη επαρκούν και βρίσκονται σε ασφαλή
περιοχή. Διατηρούμε, λοιπόν τις νέες διατομές.
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5.7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ:

Βιβλιογραφία:

Είδαμε μια πρώτη προσέγγιση στην επέμβαση κινητής
στέγης στο κτήριο Ε, του συγκροτήματος του Φεστιβάλ
Αθηνών, στην οδό Πειραιώς 260. Ο σχετικά απλός μηχανισμός κίνησης που επιλέχτηκε έχει μια αρκετά προσδιορίσιμη συμπεριφορά, γι’ αυτό και προσφέρθηκε για τις
αναλύσεις κι έδωσε αρκετά αναμενόμενα αποτελέσματα.
Πέρα από τις αρχιτεκτονικές προτάσεις και τα τα μέτρα ακουστικής που προτάθηκαν, έγιναν κάποιες στατικές αναλύσεις για να επικυρωθεί το πραγματοποιήσιμο
και ασφαλές της επέμβασης.
Από τις αναλύσεις φάνηκε ότι οι πιο κρίσιμες φορτίσεις αυτές της ανοιχτής κατάστασης όπου τα τελάρα
συσσωρεύονται πάνω από τα πρώτα 5 ζευκτά του κτηρίου και έτσι τα υποστυλώματα δέχονται αυξημένη θλίψη. Πιο κρίσιμη μάλιστα φάνηκε η φόρτιση ανέμου στην
ανοιχτή κατάσταση, όπου το κτήριο υποδέχεται τον άνεμο σαν στέγαστρο.
Μετά από κάποιες μικρές επαναδιαστασιολογήσεις, το
κτήριο φαίνεται να επαρκεί στην επέμβαση. Οι αρχικές
διαστάσεις των υποστυλωμάτων όυτως ή άλλως ελήφθησαν από σχεδίου, χωρίς ιδιαίτερη βάση, αφου η διατομή
που ήταν καταχωρημένη στο σχέδιο δεν ήταν κάποια
πρότυπη ή έστω αναμενόμενη διατομή. Η επαναδιαστασιολόγηση, λοιπόν, του υποστυλώματος με HEB200 που
μπορεί να βρίσκεται και πιο κοντά στην πραγματική διατομή του υποστυλώματος που δε γνωρίζουμε. Τα χιαστί
χρειάστηκε να διπλασιάσουν σχεδόν τη διατομή τους,
πράγμα αρκετά αναμενόμενο, αφού καλύπτουν φατνώματα 6.00x6.00m, με μια διαγώνιο που φτάνει περίπου
τα 8.50m.

1. Παπαλοϊζου Λ., Πολυκάρπου Π., Κωμοδρόμος Π., 2006,
Σημειώσεις για το πρόγραμμα SAP2000 v10, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία.
2. Ερμόπουλος, Ι., Ευρωκώδικας 1, 2005, Κλειδάριθμος.
3. Βάγιας Ι., Ερμόπουλος Ι., Ιωαννίδης Γ., Σχεδιασμός δομικών έργων από χάλυβα (με βάση τα τελικά κείμενα των
Ευρωκωδίκων), 2009, Κλειδάριθμος.
4. www,greekfestival.gr
5. www.bing.com/maps
6. portal.tee.gr
Λίστα Εικόνων:
5.1: www.bing.com/maps
5.2: Αρχείο Φεστιβάλ Αθηνών
5.3: Αρχείο Α.Δαγκλίδη
5.4: Εικόνα του συγγραφέα
5.5: Αρχείο Α.Δαγκλίδη
5.6: Φωτογραφία του συγγραφέα
5.7: Αρχείο Α.Δαγκλίδη
5.8: Φωτογραφία του συγγραφέα
5.9-5.20: Σχέδια του συγγραφέα
5.21-5.25: Printscreens από το SAP2000
5.26-5.34: Εικόνες/Σχέδια του συγγραφέα
5.35: Ερμόπουλος, Ι., Ευρωκώδικας 1, 2005, Κλειδάριθμος.
5.36-5.38: Εικόνες/Σχέδια του συγγραφέα
5.39: portal.tee.gr

Με κάποιες, λοιπόν, μικρές επεμβάσεις και αλλαγές, το
κτήριο Ε φαίνεται, σε πρώτη φάση, να μπορεί να δεχτεί αυτή την επέμβαση κινητής στέγης. Βέβαια, για την
πραγματοποίηση της επέμβασης απαιτούνται επιπλέον
έλεγχοι και μελέτες, όπως:
- Στατικές μελέτες για τις διάφορες θέσεις της στέγης (ημι-ανοιχτή κατάσαση) καθώς και για την κινούμενη κατάσταση (κινούμενα φορτία πάνω στα
ζευκτά).
- Στατικές μελέτες για φορτίσεις από θερμοκρασιακές μεταβολές και ειδικά φορτία κινητής στέγης (βλ.
Κεφ.4, ενότητα 4.3.3).
- Περαιτέρω μέριμνα για την ακουστική με επιτόπου
μετρήσεις των παραμέτρων ακουστικής του χώρου
(αντήχηση, εστιασμοί του χώρου, ηχοαπορροφητικότητα υλικών κλπ.) και προσομοίωση του χώρου
πριν και μετά την επέμβαση σε ανάλογο λογισμικό.
- Μηχανολογική μελέτη του συστήματος κίνησης
(υπολογισμός απαιτούμενης ισχύος, φορτίων ράγας,
επιλογή τύπου κινητήρα, τρόπου κύλισης πάνω στις
ράγες, αποσβεστήρων και κρουστικών φορτίων που
επιφέρουν κλπ.)
- Μελέτη στεγανότητας της νέας κινητής στέγης.
- Υπολογισμός θέσης ήλιου και σκιάς στη διάρκεια
της μέρας (έλεγχος παρεμπόδισης παραστασης,
θάμπωσης θεατών κλπ.) με ειδικό λογισμικό (π.χ.
ECOTECT).
- Έλεγχος ενεργειακής εξοικονόμησης (από φυσικό
δροσισμό ή φωτισμό του χώρου), λόγω του ανοίγματος της στέγης.
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Σε αυτή τη διπλωματική εργασία διερευνήθηκε, σε θεωρητικό και εφαρμοσμένο επίπεδο, η τοποθέτηση κινητών
στέγαστρων σε θεατρικούς χώρους. Ήταν μια διπλωματική εργασία που εφάπτονταν ταυτόχρονα σε τρία πεδία:
την αρχιτεκτονική του θεατρικού χώρου, την τεχνολογία
της κινητής στέγης, αλλά και το βιοκλιματικό σχεδιασμό
μιας και τα κινητά στέγαστρα είναι στη βάση της μια
«ενεργειακή επέμβαση».
Πρώτα απ’ όλα, είδαμε μια έρευνα πάνω στο θεατρικό
οικοδόμημα. Έγινε μια ιστορική αναδρομή στους ιδιαίτερους αυτούς χώρους με ποικίλα παραδείγματα, και μελετήθηκε η φιλοσοφία των κτηρίων αυτών και οι βασικές
αρχές σχεδιασμού τους. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην
ακουστική και την ορατότητα του χώρου όπου λαμβάνει
χώρο η παράσταση, καθότι είναι ίσως οι πιο σημαντικές
παράμετροι για την επιτυχία και τη λειτουργικότητα
ενός θεάτρου.

Στη συνέχεια, είδαμε μια συνοπτική παρουσίαση του
κλάδου της αρχιτεκτονικής που λέμε «Βιοκλιματικό/
Ενεργειακό σχεδιασμό». Είδαμε πάνω σε ποια κλιματικά/περιβαλλοντικά δεδομένα μπορεί να στηριχτεί ο αρχιτέκτονας κι ο πολιτικός μηχανικός ώστε να σχεδιάσει
ένα κτίσμα που θα ελαχιστοποιεί την ενεργειακή επιβάρυνση του περιβάλλοντος, χωρίς να χάνει την θερμική
άνεση των χρηστών του κτηρίου.
Έπειτα, στο 4ο κεφάλαιο του παρόντος, είδαμε μία μελέτη
πάνω στην τεχνολογία κινητών στέγαστρων. Ακολουθήσαμε την ιστορική εξέλιξη αυτής της τεχνογνωσίας και
στη συνέχεια είδαμε τις βασικές παραμέτρους σχεδιασμού, από την πλευρά του αρχιτέκτονα αλλά και του μηχανικού. Τέλος, είδαμε κάποια παραδείγματα, του εξωτερικού αλλά και της Ελλάδας, όπου η τεχνολογία κινητών
στέγαστρων βρήκε εφαρμογή σε θεατρικούς χώρους.

Στο 5ο και τελευταίο κεφάλαιο, έγινε μια πρακτική εφαρμογή των παραπάνω ερευνητικών δεδομένων πάνω σε
ένα υφιστάμενο θέατρο της Αθήνας. Επιλέχτηκε το κτήριο «Ε» στο συγκρότημα κτηρίων του Φεστιβάλ Αθηνών,
στην οδό Πειραιώς 260 και προτάθηκε η τομή της στέγης
του σε τρία «τεμάχια» τα οποία θα κυλίονται το ένα πάνω
στο άλλο ανοίγοντας την οροφή του κτηρίου και καθιστόντας το θέατρο αυτό ημιυπαίθριο. Μετά από κάποιες

αρχιτεκτονικές προτάσεις για τη διαμόρφωση του εσωτερικού χώρου μετά την επέμβαση, τόσο για αισθητικούς
λόγους, όσο και για πρακτικούς (π.χ. βελτίωση της ακουστικής), το κτήριο προσομοιώθηκε σε λογισμικό στατικών επιλύσεων. Εκεί, πραγματοποιήθηκαν στο κτήριο
διάφορες αναλύσεις και έλεγχοι του κτηρίου τόσο στην
κλειστή όσο και στην ανοιχτή κατάσταση της στέγης. Παρατηρήθηκε ότι τα διάφορα προβλήματα επάρκειας των
μελών του φέροντος οργανισμού εμφανίζονταν κατά τη
συσσώρευση των «τεμαχίων» της στέγης σε μία περιοχή,
δηλαδή στην ανοιχτή κατάσταση, και μάλιστα όταν αυτή
συνδυαζόταν με παρουσία ισχυρού ανέμου. Ωστόσο, μετά
από κάποιες μικρές επαναδιαστασιολογήσεις σε κάποια
μέλη που δεν επαρκούσαν, το κτήριο φάνηκε να ανταποκρίνεται σε πρώτη ανάλυση στην καινούρια επέμβαση.
Βέβαια, για να αποφανθούμε πιο εμπεριστατωμένα για
την καταλληλότητα της εν λόγω επέμβασης στο συγκεκριμένο κτήριο, πρέπει να γίνουν περαιτέρω αναλύσεις
και μελέτες, τόσο στατικού όσο και αρχιτεκτονικού και
μηχανολογικού περιεχομένου.
Η κινητή στέγη πολλαπλασιάζει τις δυνατότητες χρήσης,
την αισθητική, αλλά και την ενεργειακή συμπεριφορά
ενός κτηρίου. Αυτή η πολυμορφικότητα του χώρου ενδιαφέρει εξαιρετικά την τέχνη του θεάτρου και προσφέρει
πολλαπλές δυνατότητες σε ένα θεατρικό χώρο. Στην εποχή της κρίσης που διανύουμε, τα θεατρικά κτήρια διανύουν κι αυτά ένα δύσκολο δρόμο. Τα έξοδα συντήρησης
είναι αυξημένα, η προσέλευση του κοινού μειωμένη και
η χρήση τους πολύ συγκεκριμένη και για συγκεκριμένους
μήνες του χρόνου. Τα θέατρα της Αθήνας κλείνουν, το ένα
μετά το άλλο. Η τεχνολογία της κινητής στέγης μπορεί να
συνδράμει στην κατασκευή νέων θεάτρων, ή τη μετατροπή υφιστάμενων, που να μπορούν να λειτουργούν όλο
το χρόνο, με μειωμένα έξοδα κλιματισμού, καλύτερο περιβάλλον για τους θεατές τους καλοκαιρινούς μήνες και
περισσότερες δυνατότητες χρήσης του χώρου για τους
καλλιτέχνες.
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