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PROGRAMA DE 
RESULTAT MÉS EFICIENT

UNA QUADRÍCULA

DIVISIÓ EN

DINTRE SUPERFÍCIE

ELECCIÓ DE PUNTS 

VOLUM DE L'EDIFICACIÓ

CONDICIÓ 5:

i variables cap a l'interior

punts fixes al final de la parcel·la

Interpretar els resultats i extreure característiques de disseny comunes dels resultats més eficients.

Estudiar totes aquestes opcions i la seva optimització en funció de paràmetres concrets.

Introduïr un factor d'aleatorietat.

Poder explorar una quantitat d'opcions que d'una altre manera seria impossible.

Comparar en igualtat de condicions diferents opcions de volum.

BENEFICIS DEL GRASSHOPPER

5 resultats més eficients d'aparcament

PÀRQUING

5 resultats més eficients de torre

TORRE DE CONTROL

5 resultats més eficients d'Hangar

HANGAR

més eficient referent al factor de forma
amb la façana i la posició ventatjosa

tres superficies diferents relacionades

el moviment de persones i oficines

decisió per ser el radi més eficient per
més esvelt per volum d'una torre

alçada variable
4 metres de radi cap punt entre 0-4 metres min: 12 metres max: 20 metres min: 3750 m3 max: 5000 m3min: 200 m2 max: 350 m2

més eficient referent al factor de forma

i variables dintre la quadrícula

punts fixes a la linia de pistaamb la platja i el moviment de les màquines

dues superficies diferents relacionades

8 metres de radi min: 800 m2 max: 1200 m2 cap punt entre 0-8 metres min: 6750 m3 max: 9000 m3min: 8 metres max: 11 metres

punts variables per els extrems de la parcel·la

el moviment de cotxes i les places

decisió per ser el radi més eficient per per la creació d'una geometria amplia a partir dels treballadors (50 persones)buscant les zones més amplies

10 metres de radi min: 900 m2 max: 1400 m2 cap punt entre 0-12 metres 3 metres d'alçada

parcel·la edificatòria 100 x 100 la superfície punts fixes i punts aleatoris unió de punts amb la màxima àrea unió de punts amb la màxima àreacomprovació de espai interior extrusió de la superfície optimitzat per el nostre projecte

i permet el màxim nombre de places

trobar volum que compleix les condicions distància entre punts escollits

factor de forma

Separació dels diferents volums per especialització del programa.

Intenció de compliment d'idees de projecte de relació entre edificacions.

Creació de solucions a partir dels resultats extrets del programa

OPCIONS D'INTEGRACIÓ DIRECTA DE RESULTATS

INDUSTRIAL SCALE
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ESTRATÈGIES METROPOLITANES PER L'EFICIÈNCIA EN EL TRANSPORT INDUSTRIAL

-> -> -> -> -> -> -> -> -> ->

parquing necesàries i superficie

variable de relació entre  places de 

i variables dintre la quadrícula

punts fixes a la linia de pista

per el moviment de maquinària

decisió per ser el radi més eficient 

sense angles pronunciats

creació d'una geometria amplia

-> -> -> -> -> -> -> -> -> ->

-> -> -> -> -> -> -> -> -> ->

factor de forma

MÈTODE D'APROXIMACIÓ

a través de totes les condicions prèvies de programa

VOLUMETRIES EXTRETES DEL PROGRAMA
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i permet el màxim nombre de places

trobar volum que compleix les condicions distància entre punts escollits
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El volum final és entre 8200 i 9000 m3

Factor de forma entre 0,35 i 0,45

Alçada d'Hangar entre 8,2 i 9,1 metres

Metres en planta entre 950 i 1085 m2

Metres lineals de façana a pista entre 40 i 50 metres

Punt de posició final comencen als 21 metres.

DADES EXTRETES EN COMÚ:

El volum final és entre 5300 i 5800 m3

Factor de forma entre 0,35 i 0,40

Metres en planta entre 250 i 320 m2

Totes les opcions tenen 5 plantes

DADES EXTRETES EN COMÚ:

Factor de forma entre 1,15 i 1,25

El nombre de places entre 45-55 places

Metres en planta entre 800 i 950 m2

Metres lineals de façana a pista entre 40 i 50 metres

DADES EXTRETES EN COMÚ:

Miquel A. Muñoz _ Daniel Morales   Tutors : Claudi Aguiló _ Adolf Sotoca

CONDICIONS PÀRQUING

CONDICIONS HANGAR

CONDICIONS TORRE

ESTRATÈGIES DE DISSENY

[Exclusivamente para uso académico] 


