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Ειςαγωγι

Περιγραφι και ςκοπόσ τθσ παροφςασ διπλωματικισ
Το βαςικό αντικείμενο τθσ παροφςασ εργαςίασ είναι θ παρουςίαςθ εικονικϊν
περιβαλλόντων που αφοροφν ςε επιπλωμζνουσ χϊρουσ κατοικίασ ι εργαςίασ με
ζμφαςθ ςτο χϊρο τθσ κουηίνασ. Αναπτφςςονται δομζσ και ςυςχετίςεισ που
αφοροφν τα ζπιπλα και τισ ςυςκευζσ τθσ κουηίνασ, οι οποίεσ ενςωματϊνουν
βαςικοφσ ςχεδιαςτικοφσ κανόνεσ και προκζςεισ με τζτοιο τρόπο ϊςτε θ υλοποίθςθ
τουσ ςε ζνα προγραμματιςτικό περιβάλλον να επιτρζπει τθν ανάπτυξθ νζων
λειτουργιϊν που να προςεγγίηουν καλφτερα τθ ςχεδιαςτικι πρόκεςθ του εκάςτοτε
χριςτθ του προγράμματοσ αυτοφ. Μελετάται θ ενςωμάτωςθ ςχεδιαςτικϊν
κανόνων και προκζςεων κατά τθ διαδικαςία τθσ εικονικισ επίπλωςθσ ενόσ
τριςδιάςτατου περιβάλλοντοσ μζςω θλεκτρονικοφ υπολογιςτι. Στο Τμιμα
Μθχανικϊν Σχεδίαςθσ Ρροϊόντων και Συςτθμάτων του Ρανεπιςτθμίου Αιγαίου ζχει
αναπτυχκεί ζνα λογιςμικό ςτα πλαίςια προγράμματοσ Ε&Α με τίτλο ΕΡΡΕ. Θ
δθμοςίευςθ των Σ. Βοςινάκθ, Φ. Αηαριάδθ [19] προτείνει μια μεκοδολογία για τθ
ςχεδίαςθ εφαρμογισ εικονικισ πραγματικότθτασ εςωτερικϊν χϊρων. Θ εφαρμογι
αυτι ζχει ωσ αντικείμενο τθ ςχεδίαςθ εςωτερικϊν χϊρων ξεκινϊντασ από επίπεδα
ςκίτςα και καταλιγοντασ ςτθ διαδραςτικι τοποκζτθςθ επίπλων ςτον τριςδιάςτατο
χϊρο μζςω θλεκτρονικοφ υπολογιςτι. Με βάςθ τθν παραπάνω δθμοςίευςθ και τθν
μεκοδολογία που ζχει αναπτυχκεί, παρακζτουμε προτάςεισ και απόψεισ για τθν
παραγωγι ςχεδίων που ανταποκρίνονται όςο το δυνατόν περιςςότερο ςτθν
πραγματικότθτα.
Είναι γεγονόσ ότι ςτισ μζρεσ μασ θ αγορά παρζχει πολλά προγράμματα ςχεδιαςμοφ
και ρεαλιςτικισ απεικόνιςθσ τθσ κουηίνασ. Υπάρχει πλικοσ λογιςμικϊν
προγραμμάτων για τον τριςδιάςτατο ςχεδιαςμό εςωτερικϊν χϊρων που
περιλαμβάνουν και τθν περίπτωςθ τθσ κουηίνασ. Μετά από μελζτθ και ζρευνα που
ζχει γίνει, ζχει παρατθρθκεί ότι τα περιςςότερα από αυτά τα προγράμματα ζχουν
αδυναμίεσ που οφείλονται κατά βάςθ ςτο ςχεδιαςμό του λογιςμικοφ. Ριο
ςυγκεκριμζνα, δεν ακολουκοφν κάποιουσ βαςικοφσ περιοριςμοφσ ι διαδικαςίεσ
αποτίμθςθσ, που είναι απαραίτθτεσ για το ςχεδιαςμό τθσ κουηίνασ.
Θ ςυγκεκριμζνθ εργαςία αναλφει τισ εργονομικζσ απαιτιςεισ ςφμφωνα με τισ
ανάγκεσ τισ κουηίνασ και τισ μετατρζπει ςε υποδείξεισ και ςχεδιαςτικοφσ κανόνεσ οι
οποίοι μπορεί να αποφζρουν μια εργονομικι διαρρφκμιςθ τθσ κουηίνασ. Μζςα από
αναλυτικά διαγράμματα και πίνακεσ παρουςιάηονται διαςταςιακά δεδομζνα και
χωροταξικοί περιοριςμοί των αντικειμζνων, και οι ςυςχετίςεισ που προκφπτουν
χρθςιμοποιοφνται ςτο μοντζλο που αναπτφςςεται, με ςτόχο τθν ενςωμάτωςι τουσ
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ςε πρόγραμμα ςχεδίαςθσ και φωτορεαλιςτικισ απεικόνιςθσ του χϊρου τθσ
κουηίνασ.
Σκοπόσ τθσ διπλωματικισ, αυτισ, εργαςίασ είναι θ ανάπτυξθ ενόσ μεκοδολογικοφ
μοντζλου που ακολουκεί τα βαςικά εργονομικά και ανκρωπομετρικά ςτοιχεία για
το ςχεδιαςμό και τθν επίπλωςθ του χϊρου τθσ κουηίνασ ενϊ μελετάται θ υλοποίθςι
του ςε λογιςμικά εργαλεία.

Βαςικι δομι
Το πρϊτο κεφάλαιο είναι μια ειςαγωγι ςτο ςχεδιαςμό τθσ κουηίνασ. Μια ιςτορικι
αναδρομι ςτθν ζννοια τθσ κουηίνασ από τθν αρχαιότθτα μζχρι τισ μζρεσ μασ. Γίνεται
μια καταγραφι τθσ εξζλιξθσ τθσ ςχεδίαςθσ τθσ κουηίνασ από τα πρϊτα
αρχιτεκτονικά ςχζδια ςε χαρτί μζχρι τα λογιςμικά προγράμματα ρεαλιςτικισ
αναπαράςταςθσ.
Στο δεφτερο κεφάλαιο παρουςιάηεται θ ανάλυςθ ενόσ μεκοδολογικοφ μοντζλου
που χωρίηεται ςε τρεισ φάςεισ οι οποίεσ πραγματεφονται τισ εργονομικζσ
απαιτιςεισ που αφοροφν τισ ανάγκεσ τθσ κουηίνασ, τουσ περιοριςμοφσ και τισ
ςυςχετίςεισ μεταξφ των αντικειμζνων/δομικϊν μονάδων αλλά και τθν αξιολόγθςθ
ςυγκεκριμζνων λφςεων ϊςτε ο χριςτθσ να είναι ςε κζςθ να επιλζξει τθ βζλτιςτθ,
ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ και τισ προτιμιςεισ του. Το μοντζλο που προτείνεται
βαςίηεται ςε ζνα αντίςτοιχο μοντζλο των Σ. Μαργαρίτθσ και Ν. Μαρμαράσ [9] το
οποίο όμωσ αφορά ςτο ςχεδιαςμό χϊρων εργαςίασ.
Στο τρίτο κεφάλαιο τθσ εργαςίασ παρουςιάηονται αναλυτικά διαγράμματα για όλεσ
τισ μονάδεσ που τοποκετοφνται μζςα ςτο χϊρο τθσ κουηίνασ. Μονάδεσ καταςκευισ
όπωσ τα ντουλάπια και ο πάγκοσ αλλά και ςυςκευζσ όπωσ το ψυγείο, θ θλεκτρικι
κουηίνα κακϊσ και οι μεταξφ τουσ αλλθλεπιδράςεισ. Τα διαγράμματα αυτά
αναλφουν τθν κάκε μονάδα τθσ κουηίνασ με βάςθ το ςχιμα, τισ ςυνταγμζνεσ
αναφοράσ και τουσ κανόνεσ ςτουσ οποίουσ υπόκειται.
Στο τζταρτο κεφάλαιο παρουςιάηεται μια ανάλυςθ για τθν αξιολόγθςθ τθσ κουηίνασ
ωσ προσ τθν εργονομία και τθ λειτουργικότθτά τθσ. Οι τρόποι αξιολόγθςθσ που
παρουςιάηονται εδϊ βαςίηονται ςτο τρίγωνο εργαςιϊν, κάποιουσ δείκτεσ
αξιολόγθςθσ και το πλικοσ των διαδρομϊν μζςα ςτο χϊρο με βάςθ ζνα ςενάριο
χριςθσ τθσ κουηίνασ (π.χ. παραςκευι φαγθτοφ). Θ ιδζα του τριγϊνου ανάγεται ςτισ
αρχζσ το 1940 όταν οριοκετικθκαν τα τρία κζντρα νεροχφτθσ, θλεκτρικι κουηίνα και
ψυγείο και αυτό το τρίγωνο χρθςιμοποιοφμε για να αναλφςουμε κάποιεσ βαςικζσ
αρχζσ για τθ διαρρφκμιςθ του χϊρου τθσ κουηίνασ. Θ προτεινόμενθ μεκοδολογία
εφαρμόηεται ςε πζντε διαφορετικζσ διαρρυκμίςεισ κουηίνασ και τα αποτελζςματα
ςυγκρίνονται και ςυηθτοφνται.
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Τζλοσ, ςτο πζμπτο κεφάλαιο παρουςιάηεται μια ςφντομθ περιγραφι του
λογιςμικοφ προγράμματοσ ΕΡΡΕ και γίνονται κάποιεσ υποδείξεισ ςχετικά με τθν
ενςωμάτωςθ των ςυμπεραςμάτων αυτισ τθσ διπλωματικισ εργαςίασ ςτο λογιςμικό
αυτό. Για το ςκοπό αυτό παρουςιάηεται μια ενδεικτικι ανάλυςθ ςε κλάςεισ των
δομϊν που αναπτφςςονται ςτθν παροφςα διπλωματικι.
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Θ Ζννοια τθσ Κουηίνασ και το Αντικείμενο χεδίαςισ τθσ.

Κουηίνα
Κουηίνα είναι ο χωριςτόσ χϊροσ, εξοπλιςμζνοσ και προοριςμζνοσ από τθν
καταςκευι του ι δια μετατροπισ, μζςα ςτον οποίο παραςκευάηονται τα γεφματα.
Είναι ζνασ χϊροσ όπου προετοιμάηονται και μαγειρεφονται τα φαγθτά. Ζχει τθν
προζλευςι του ςτθν οικιακι εςτία.
Σφμφωνα με τον Κτιριοδομικό Κανονιςμό (Άρκρο 345) θ κουηίνα είναι χϊροσ
βοθκθτικισ χριςθσ ενόσ κτιρίου. «Χϊροι κφριασ χριςθσ των κτιρίων είναι όςοι
προορίηονται για τθν παραμονι, ςε κανονικζσ ςυνκικεσ λειτουργίασ, ατόμων (ζςτω
και ενόσ) επί δφο τουλάχιςτον ϊρεσ το εικοςιτετράωρο. Οι υπόλοιποι χϊροι των
κτιρίων είναι βοθκθτικισ χριςθσ.» [21].
Θ κουηίνα, από χϊροσ κακαρά λειτουργικόσ και ςυχνά παραμελθμζνοσ, ζχει
εξελιχκεί τα τελευταία χρόνια ςε ζναν από τουσ κυρίαρχουσ χϊρουσ τθσ κατοικίασ.
Απομονωμζνθ ι ενςωματωμζνθ ςτο κακιςτικό ι ςτθν τραπεηαρία, γίνεται το κζντρο
τθσ θμεριςιασ ηωισ, όπου ςυντελοφνται ταυτόχρονα παραπάνω από μια
λειτουργίεσ. Στο μαγείρεμα και ςτο πλφςιμο των πιάτων, ζρχονται να προςτεκοφν
το πλφςιμο των ροφχων, το ςιδζρωμα, αλλά και θ υποδοχι των φίλων, αφοφ πολφ
ςυχνά το γεφμα ι το δείπνο ετοιμάηεται παρουςία των καλεςμζνων και με τθ
βοικειά τουσ *13+.

Εξελικτικι Πορεία τθσ Κουηίνασ
Ρριν όμωσ ξεκινιςουμε να παρακζτουμε και να αναλφουμε τισ ανάγκεσ μιασ
ολοκλθρωμζνθσ κουηίνασ καλό κα ιταν να κάνουμε μια ιςτορικι αναδρομι για να
δοφμε τισ προγενζςτερεσ τθσ μοντζρνασ κουηίνασ. Θ διαδρομι αυτι ςτο χρόνο κα
μασ βοθκιςει να καταλάβουμε τισ διαφορετικζσ εργαςίεσ που χρειάηονται για τθν
προετοιμαςία ενόσ φαγθτοφ και πόςο θ προθγμζνθ τεχνολογία ζχει μειϊςει τόςο
τον απαιτοφμενο χϊρο, όςο και τθ χειρονακτικι εργαςία για τθν επίτευξθ αυτοφ
του ςκοποφ.
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χιμα 1 – Αρχικι κουηίνα / Central hearth with reredos in a croft Birsay in Orkney [2]

Ο χϊροσ τθσ κουηίνασ ςτθν αρχικι του μορφι ιταν ουςιαςτικά μια εςτία – φωτιά,
τισ περιςςότερεσ φορζσ ζξω από το ςπίτι, κάτι που ακόμα και τϊρα το ςυναντάμε
ςε κάποιεσ χϊρεσ που το κλίμα επιτρζπει να βρίςκεται αυτι θ εςτία ζξω όλο το
χρόνο.
Θ εξζλιξθ τθσ κουηίνασ ζχει ςυνδεκεί με τθν ανάπτυξθ τθσ μαγειρικισ, τθσ υποδομισ
παροχισ νεροφ μζςα ςτο ςπίτι και τθσ τεχνολογίασ. Μζχρι το 18ο αιϊνα, θ ανοικτι
εςτία ιταν ο μόνοσ τρόποσ μαγειρζματοσ.
Αρχαία Ελλάδα

Τα ςπίτια ςτθν αρχαία Ελλάδα ιταν ςυνικωσ του τφπου «αίκριο»: τα δωμάτια ιταν
γφρω από ζνα κεντρικό προαφλιο. Σε πολλά, το ανοικτό αίκριο χρθςίμευε και ωσ
κουηίνα. Τα ςπίτια των πλοφςιων είχαν τθν κουηίνα ωσ ξεχωριςτό δωμάτιο, ςυνικωσ
δίπλα ςε ζνα λουτρό (ζτςι ϊςτε και τα δφο δωμάτια να μποροφν να κερμανκοφν
από τθ φωτιά τθσ κουηίνασ). Σε τζτοια ςπίτια, υπιρχε ςυχνά ζνασ ξεχωριςτόσ μικρόσ
χϊροσ αποκικευςθσ ςτο πίςω μζροσ τθσ κουηίνασ που χρθςιμοποιοφνταν για τθν
αποκικευςθ των εργαλείων και των τροφίμων τθσ κουηίνασ.
Ρωμαϊκι Αυτοκρατορία

Στθ ρωμαϊκι αυτοκρατορία, ο κοινόσ λαόσ ςτισ πόλεισ δεν είχε ςυχνά καμία δικι
του κουηίνα. Μαγείρευαν ςτισ μεγάλεσ δθμόςιεσ κουηίνεσ. Μερικοί είχαν μικρζσ
κινθτζσ ςόμπεσ χαλκοφ.

13

Οι πλοφςιοι ωμαίοι είχαν ςχετικά καλά εξοπλιςμζνεσ κουηίνεσ. Στθ ρωμαϊκι βίλα,
θ κουηίνα ενςωματϊκθκε ςτο κυρίωσ κτιριο ωσ ξεχωριςτό δωμάτιο. Θ εςτία ιταν
κοντά ςτο πάτωμα, ζτςι ϊςτε κάποιοσ ζπρεπε να γονατίςει για το μαγείρεμα. Δεν
υπιρχε καπνοδόχοσ.
Μεςαίωνασ

Τα μεςαιωνικά ευρωπαϊκά ςπίτια είχαν μια ανοικτι εςτία κάτω από το υψθλότερο
ςθμείο του κτθρίου. Θ "Κουηίνα" βριςκόταν μεταξφ τθσ ειςόδου και τθσ εςτίασ. Αυτά
τα κτιρια αντί για καπνοδόχο είχαν μια τρφπα ςτθ ςτζγθ μζςω τθσ οποίασ ο καπνόσ
μποροφςε να φφγει. Εκτόσ από το μαγείρεμα, ιταν επίςθσ μια πθγι κερμότθτασ.
Στα ιαπωνικά ςπίτια, θ κουηίνα άρχιςε να γίνεται ζνα ξεχωριςτό δωμάτιο μζςα ςτο
κυρίωσ κτιριο εκείνθ τθν περίοδο.
Στο δεφτερο μιςό του 19ου αιϊνα πραγματοποιοφνται ακόμα κάποιεσ αλλαγζσ με
τθν κυριαρχία, πλζον, του θλεκτρικοφ ρεφματοσ ςτισ αρχζσ του 20ου αιϊνα.
Οι πρϊτεσ ιδζεσ για να βελτιςτοποιθκεί θ δουλειά μζςα ςτθν κουηίνα αναφζρονται
ςτο βιβλίο τθσ Catharine Beecher [5] Το «μοντζλο κουηίνασ» τθσ Beecher
αναπαράγει για πρϊτθ φορά ζνα ςυςτθματικό ςχεδιαςμό βαςιςμζνο ςε εργονομικά
δεδομζνα.
ιμερα
Στισ μζρεσ μασ θ κουηίνα είναι ακόμθ ο κφριοσ χϊροσ του ςπιτιοφ για το φαγθτό και
τθ ςυγκζντρωςθ των μελϊν ςτο ςπίτι. Θ τεχνολογία ςιμερα ζχει προχωριςει τόςο
που ζχει αναγάγει τθν εςτία ςε ζνα ςφςτθμα επίπλων και ςυςκευϊν για τθν
ευκολότερθ και ταχφτερθ διαδικαςία παραςκευισ φαγθτοφ.
Σφμφωνα με το βιβλίο του June Freeman [1] ο κοινωνικόσ και θκικόσ ρόλοσ τθσ
κουηίνασ ςτθν οικιακι ηωι όπωσ αυτι φαίνεται ςε φωτογραφίεσ και κείμενα
εμφανίηεται τόςο ςθμαντικόσ όςο και θ ερϊτθςθ του πόςο αποτελεςματικι είναι θ
κουηίνα ςτο να βοθκάει τουσ ανκρϊπουσ να εκτελοφν τισ διάφορεσ εργαςίεσ μζςα
ςε αυτι. Θ κουηίνα είναι ζνασ ςυνδυαςμόσ τθσ «καρδιάσ του ςπιτιοφ» και τθσ
«παραςκευισ γευμάτων». Θ ευρζωσ διαδεδομζνθ άποψθ ότι θ κουηίνα
διαδραματίηει διπλό ρόλο μζςα ςτο ςπίτι είναι ο ςυντελεςτισ για τισ ιδζεσ των
ανκρϊπων για το ςχζδιο και το ςχιμα τθσ κουηίνασ. Οι αρχικζσ μζκοδοι και οι
προοπτικζσ ςτισ οποίεσ το βιβλίο επιςφρει τθν προςοχι για αυτό το ςτοιχείο, είναι
εκείνεσ τθσ ιςτορίασ και τθσ κοινωνιολογίασ. Θ χριςθ των βαςικϊν
κοινωνιολογικϊν μεκόδων ερευνϊν ωσ μζςο ανάπτυξθσ τθσ μελζτθσ τθσ ιςτορίασ
ςχεδίου, παραμζνει ουςιαςτικά αδοκίμαςτθ. Επίςθσ, ζνα ςθμαντικό μζροσ αυτοφ
του βιβλίου ζχει ςχζςθ με τθν εκμετάλλευςθ των απλϊν κακιερωμζνων
κοινωνιολογικϊν μεκόδων ςυλλογισ δεδομζνων για να μελετιςει τον τρόπο που οι
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άνκρωποι προςεγγίηουν και κάνουν τισ επιλογζσ ςχεδίου κατά τθν διάρκεια τθσ
αγοράσ μιασ νζασ κουηίνασ.
Ππωσ αναφζρει και ο Russell [11] θ εξζλιξθ τθσ φιλοςοφίασ τθσ κουηίνασ είναι
γεγονόσ. Ο προθγοφμενοσ αιϊνασ επιβεβαίωςε τθν εξζλιξθ αυτι με τθν εξζλιξθ των
ςχεδίων του χϊρου τθσ κουηίνασ. Ο εςωτερικόσ ςχεδιαςμόσ τθσ παραδοςιακισ
κουηίνασ ζχει αλλάξει όπωσ ζχει αλλάξει και θ ιδζα τθσ κουηίνασ από μια περιοχι
υπθρεςιϊν ςε ζνα πολυςφνκετο δωμάτιο που είναι και το κζντρο δραςτθριοτιτων
τθσ οικογζνειασ.

Θ Σεχνολογία ςτο χεδιαςμό τθσ Κουηίνασ
Στο άρκρο του ο Stuart Letterman [14] εξθγεί το ρόλο που παίηει θ τεχνολογία ςτθν
παραγωγι ςχεδίων για το χϊρο τθσ κουηίνασ.
Συγκεκριμζνα αναφζρει ότι χρόνια πριν για να ςχεδιαςτεί μια κουηίνα χρειαηόταν
ζνασ μεγάλοσ αρικμόσ μετριςεων και χριςθ γραμμικϊν ςχεδίων ϊςτε να μπορζςει
να παραχκεί μια διαμόρφωςθ κουηίνασ. Οι πόρτεσ ντουλαπιϊν, τα πλυντιρια
πιάτων, οι πάγκοι κουηίνασ και οι νεροχφτεσ παρείχαν μια ςφνκετθ πρόκλθςθ ςτο
ςχεδιαςτι γιατί όλα τα αντικείμενα όχι μόνο ζπρεπε να αρμόςουν ςτθν κουηίνα
αλλά ζπρεπε να λειτουργιςουν και με αρμονία. Αν για παράδειγμα ζνα τραπζηι
βριςκόταν μπροςτά από το ντουλάπι με αποτζλεςμα το ντουλάπι να μθν μπορεί να
ανοίγει, τότε το ςχζδιο ιταν «άχρθςτο». Πλθ αυτι θ διαδικαςία ςχεδίαςθσ ιταν
δαπανθρι. Ρρζπει λοιπόν να ςθμειωκεί ότι θ χριςθ του υπολογιςτι και των
ςχεδιαςτικϊν προγραμμάτων ( Τεχνολογία CAD, Computer Aided Design) ζκανε τθ
διαδικαςία ςχεδίαςθσ όχι μόνο πιο γριγορθ αλλά και πιο εφκολθ.
Το τριςδιάςτατο ςχζδιο κουηίνασ με τθ βοικεια υπολογιςτι ζχει πολλζσ
δυνατότθτεσ. Ο χριςτθσ όχι μόνο μπορεί να ςχεδιάηει τθν κάτοψθ τθσ κουηίνασ
αλλά μπορεί να τθν προβάλει ςε τριςδιάςτατθ μορφι, να μετακινιςει και να
αλλάξει τθ κζςθ των αντικειμζνων μζςα ςε αυτι κακϊσ και να πειραματιςτεί με τα
χρϊματά τθσ [13].
Είκοςι χρόνια πριν, αναφζρει ςτο άρκρο του ο Ian Pennington [10], δεν κα
μποροφςε κανείσ να πιςτζψει ότι οι θλεκτρονικοί υπολογιςτζσ κα ιταν χριςιμοι και
για τθν κουηίνα. Στισ μζρεσ μασ αυτό όχι μόνο είναι εφικτό αλλά ζχει αναχκεί ςε
ολόκλθρθ επιςτιμθ. Μπορεί, λζει χαρακτθριςτικά, οι υπολογιςτζσ να μθν μποροφν
να μαγειρεφουν ι να φτιάχνουν κάποιο κζικ αλλά ςίγουρα μποροφν να ορίςουν τον
τρόπο ποφ και πϊσ κα γίνει αυτό. Αυτά τα πακζτα λογιςμικοφ μποροφν να
ςχεδιάςουν τθν κουηίνα και να παράγουν τελικά ςχζδια ςτο πϊσ κα είναι ο χϊροσ
ςτθν τελικι του μορφι.
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Πταν τα πρϊτα προγράμματα ςχεδιαςμοφ κουηίνασ βγικαν ςτθν αγορά ιταν υπό τθ
μορφι πολφ ακριβϊν πακζτων λογιςμικοφ. Το ςχεδιαςτικό πρόγραμμα προκειμζνου
να το τρζξει ο χριςτθσ, απαιτοφςε ιδιαίτερεσ γνϊςεισ, εμπειρία και πολφ χρόνο.
Επομζνωσ μόνο οι επαγγελματίεσ αρχιτζκτονεσ και οι ςχεδιαςτζσ μποροφςαν να το
αγοράςουν. Δεν ιταν ακριβϊσ μια πρακτικι επιλογι για κάποιον που ικελε να
ςχεδιάςει τθν κουηίνα του. Εξζλιξθ, λοιπόν, δεν ζχουμε μόνο από το χαρτί ςτον
υπολογιςτι. Εξζλιξθ υπάρχει και ςτα διάφορα προγράμματα τριςδιάςτατου
ςχεδιαςμοφ. Από τα πιο απλά προγράμματα περιοριςμζνων δυνατοτιτων ζχουμε
περάςει ςε προγράμματα που μποροφν να παρζχουν ςτο χριςτθ πλθκϊρα
επιλογϊν για το ςχεδιαςμό τθσ κουηίνασ. Σιμερα τα προγράμματα ζχουν βελτιωκεί
ςε τζτοιο βακμό ϊςτε να είναι τόςο εφκολα και εφχρθςτα, ϊςτε ο κακζνασ να
μπορεί να τα αξιοποιιςει. Πχι μόνο δεν απαιτοφνται ιδιαίτερεσ γνϊςεισ αλλά
κάποια από αυτά προςφζρονται για δωρεάν δοκιμι από το διαδίκτυο.
Βλζπουμε λοιπόν πωσ θ τεχνολογία για το ςχεδιαςμό κουηίνασ ζχει βοθκιςει τον
άνκρωπο όχι μόνο να παράγει ρεαλιςτικά τελικά ςχζδια αλλά να εξοικονομεί χρόνο
και χριματα για το ςχεδιαςμό αυτό. Από τα αρχικά γραμμικά αρχιτεκτονικά ςχζδια
ζχουμε περάςει ςε εξελιγμζνα πακζτα παραγωγισ φωτορεαλιςτικϊν τριςδιάςτατων
ςχεδίων.
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Κεφάλαιο Δεφτερο
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χεδιαςμόσ Κουηίνασ.

Μεκοδολογικό Μοντζλο
Σιμερα ςτθν αγορά υπάρχουν προγράμματα ςχεδιαςμοφ κατοικίασ. Από το πιο
απλό μζχρι το πιο ςφνκετο πρόγραμμα ο χριςτθσ μπορεί να ζχει μια εικονικι
αναπαράςταςθ του ςπιτιοφ του. Τα διάφορα προγράμματα που κυκλοφοροφν
ζχουν βιβλιοκικεσ επίπλων από τισ οποίεσ ο χριςτθσ επιλζγει ζπιπλα, αντικείμενα
και ςυςκευζσ για να τα ειςάγει ςτο χϊρο του και να παράγει μια φωτορεαλιςτικι
απεικόνιςι του. Τα πιο πολλά από τα προγράμματα αυτά ζχουν τθ δυνατότθτα
ςχεδιαςμοφ και τθσ κουηίνασ του ςπιτιοφ.
Υπάρχουν επίςθσ προγράμματα που είναι ειδικευμζνα για το ςχεδιαςμό κουηίνασ.
Ρρογράμματα που ο χριςτθσ μπορεί να ςχεδιάηει μόνο το χϊρο τθσ κουηίνασ και
ςυνεπϊσ οι δυνατότθτεσ του προγράμματοσ περιορίηονται ςτο να παρζχουν
πλθροφορία και βιβλιοκικεσ μόνο για το χϊρο αυτό. Σε πολλά από τα
προγράμματα αυτά εντοπίηονται προβλιματα. Τα προβλιματα αυτά ςυναντϊνται
ςτθ ρεαλιςτικι αποτίμθςθ του βακμοφ λειτουργικότθτασ μιασ κουηίνασ. Αυτι θ
δυςκολία επαφίεται ςε μεγάλο βακμό ςτθν εμπειρία και ςτισ γνϊςεισ του χριςτθ.
Για παράδειγμα, ζνα πρόγραμμα δεν αντιλαμβάνεται ότι πρζπει να υπάρχουν
περιοριςμοί με βάςθ τισ απαιτιςεισ του κάκε αντικειμζνου μζςα ςτο χϊρο. Ριο
ςυγκεκριμζνα, ζνα ψυγείο πρζπει να τοποκετείται εφαπτόμενο ςτον τοίχο και να
ζχει μπροςτά του ζναν απαιτοφμενο κενό χϊρο για να μπορεί να ανοίγει θ πόρτα
του. Ρεριοριςμοί που πολλά προγράμματα δεν τουσ λαμβάνουν υπόψθ με
αποτζλεςμα θ ςχεδίαςθ να είναι και πιο δφςκολθ, αφοφ ο χριςτθσ κα ειςάγει
αντικείμενα και κα μπαίνουν με λάκοσ προςανατολιςμό, και θ τελικι μορφι τθσ
κουηίνασ δεν κα είναι ςωςτι αν δεν ζχουν λθφκεί οι ςωςτζσ παράμετροι που
αφοροφν δομικζσ, εργονομικζσ και διαςταςιολογικζσ απαιτιςεισ.
Στο ςυγκεκριμζνο κεφάλαιο αναπτφςςεται μια μεκοδολογία θ οποία λαμβάνει
υπόψθ τθσ όλεσ αυτζσ τισ παραμζτρουσ και τουσ περιοριςμοφσ ϊςτε το τελικό
αποτζλεςμα να είναι όςο γίνεται πιο κοντά ςτθν πραγματικότθτα.
Αρχικά, αναφζρουμε όλεσ τισ εργονομικζσ απαιτιςεισ ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ
ςχεδιαςμοφ και λειτουργίασ τθσ κουηίνασ και οι οποίεσ περιλαμβάνουν: διαςτάςεισ
των μονάδων που μπαίνουν ςτθν κουηίνα, αποςτάςεισ που χρειάηεται να τθροφνται
για τθ δυνατότθτα μετακίνθςθσ μζςα ςτο χϊρο, περιοριςμοφσ που πρζπει να
ιςχφουν για αυτζσ τισ μονάδεσ κατά τθν ειςαγωγι τουσ μζςα ςτο χϊρο, κοκ. Στόχοσ
τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ είναι ζνα πρόγραμμα που ενςωματϊνει τισ παραπάνω
απαιτιςεισ να λειτουργεί βάςει ενόσ «λογικοφ μοντζλου», όταν ο χριςτθσ ειςάγει
ζπιπλα και ςυςκευζσ ςτο χϊρο τθσ κουηίνασ.
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Ζπειτα, αυτζσ οι εργονομικζσ απαιτιςεισ χωρίηονται ςε τρεισ κατθγορίεσ:
1. Απαιτιςεισ ςφμφωνα με τθ κζςθ των μονάδων.
2. Απαιτιςεισ που ςχετίηονται με τον προςανατολιςμό.
3. Απαιτιςεισ που ζχουν να κάνουν με τον απαραίτθτο κενό/ελεφκερο χϊρο.
Τζλοσ, εξετάηονται οι πικανότθτεσ που υπάρχουν από τθ δεδομζνθ τεχνολογία για
να υποςτθριχκεί και να ενςωματωκεί το προτεινόμενο μοντζλο ςε κατάλλθλο
λογιςμικό πρόγραμμα.

Εργονομικζσ Απαιτιςεισ ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ τθσ κουηίνασ.
Ο οριςμόσ του όρου εργονομία όπωσ αυτόσ αποδίδεται από τθ Διεκνι Ζνωςθ
Εργονομίασ (2000) είναι ο εξισ [21]:
«Θ Εργονομία (Ergonomics ι Human Factors) είναι θ επιςτθμονικι περιοχι που
αςχολείται με τθ μελζτθ τθσ αλλθλεπίδραςθσ μεταξφ των ανκρϊπων και των
υπολοίπων ςτοιχείων ενόσ ςυςτιματοσ, και εφαρμόηει κεωρθτικζσ αρχζσ, δεδομζνα
και μεκόδουσ ςτο ςχεδιαςμό, με ςτόχο τθν προαγωγι του καλϊσ ζχειν των
εργαηομζνων και τθ βελτιςτοποίθςθ τθσ ςυνολικισ απόδοςθσ του ςυςτιματοσ.»
Θ εργονομία είναι ζνασ ςθμαντικόσ τομζασ μελζτθσ όταν πρόκειται για ςχεδίαςθ
αντικειμζνων που κα χρθςιμοποιθκοφν από ανκρϊπουσ αφοφ εξετάηει πϊσ το
ανκρϊπινο ςϊμα ςυνδζεται με το περιβάλλον του, πχ ςτο ςπίτι, ςτουσ χϊρουσ
εργαςίασ.
Θ εργονομία αναφζρεται ςτθ μελζτθ τρόπων με τουσ οποίουσ αντικείμενα
ςυςτιματα και περιβάλλοντα μποροφν να γίνουν αςφαλι, αποτελεςματικά και
αποδοτικά ςτθ χριςθ τουσ από τουσ ανκρϊπουσ. Θ εργονομία μπορεί να
χαρακτθριςτεί και ωσ «μθχανικι ανκρϊπινου ςϊματοσ» εφόςον θ επίδραςθ τθσ
εργονομίασ ςτο ςχεδιαςμό των προϊόντων βαςίηεται και ςτισ διαςτάςεισ του
ανκρϊπινου ςϊματοσ.
Θ ανκρωπομετρία ( άνκρωποσ + μζτρο ) αφορά τθ μελζτθ και τθν καταγραφι των
διαςτάςεων του ανκρϊπινου ςϊματοσ: το φψοσ, το πλάτοσ, το βάροσ, τθ γωνία
όραςθσ, το πιάςιμο τθσ παλάμθσ, τισ κινιςεισ και κζςεισ που μπορεί να ζχει το
ανκρϊπινο ςϊμα, τισ δυνάμεισ που μπορεί να αντζξει, κλπ.
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χιμα 2 – Διαςτάςεισ μονάδων κουηίνασ ςε ίντςεσ [6]

Θ ςειρά τθσ ανκρϊπινθσ κίνθςθσ είναι το τελικό κριτιριο για το ςχεδιαςμό τθσ
ςχζςθσ μεταξφ των διάφορων ςτοιχείων τθσ κουηίνασ. Μια κουηίνα για να είναι
λειτουργικι κα πρζπει να είναι εφκολα προςιτι ςτο μζςο άνκρωπο.
Τα εργονομικά δεδομζνα που ςχετίηονται με διαςταςιολογικά χαρακτθριςτικά ςτο
χϊρο τθσ κουηίνασ είναι τα ακόλουκα, όπωσ αυτά αναλφονται ςτα βιβλία
εργονομίασ *3+, *4+, *7], [12] και *18]:
Απόςταςθ επιφανειϊν εργαςίασ από δάπεδο
0.85 μ. ζωσ 0.90 μ. - πάγκοσ προετοιμαςίασ γευμάτων
0.85 μ. ζωσ 0.90 μ. - νεροχφτθσ
1.80 μ. – μζγιςτο φψοσ ραφιοφ με αντικείμενα που χρθςιμοποιοφνται ςυχνά
1.50 μ. – μζγιςτο φψοσ ςυρταριοφ
Αποςτάςεισ
1.20 μ. ζωσ 2.10 μ. – μεταξφ νεροχφτθ και ψυγείου
1.20 μ. ζωσ 1.80 μ. – μεταξφ νεροχφτθ και κουηίνασ
1.20 μ. ζωσ 2.70 μ. – μεταξφ κουηίνασ και ψυγείου
1.00 μ. – τουλάχιςτον ανάμεςα ςε δφο ςειρζσ ντουλαπιϊν
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0.85 μ. ζωσ 1.00 μ.– ελεφκεροσ χϊροσ μπροςτά ςτισ θλεκτρικζσ ςυςκευζσ και ςτα
κάτω ντουλάπια ϊςτε να υπάρχει ευχζρεια ανοίγματοσ
Διαςτάςεισ
0.60 x 0.60 μ. – ζνα μπλοκ πάγκου
0.60 x 0.60 μ. – θλεκτρικι κουηίνα
0.60 x 0.60 μ. ι 0.45 x 0.60 μ. – πλυντιριο πιάτων
0.60 x 0.60 μ. – ψυγείο ( θ επικρατζςτερθ διάςταςθ )

Τα παρακάτω ςκίτςα δείχνουν όλεσ τισ διαςτάςεισ – αποςτάςεισ των επίπλων ςτο
χϊρο τθσ κουηίνασ ςε ςχζςθ με το ανκρϊπινο ςϊμα και τισ οποίεσ κα πρζπει να
λάβουμε υπόψθ μασ κατά τθν ενςωμάτωςθ περιοριςμϊν για το ςχεδιαςμό του
χϊρου.

χιμα 3 – Διαςτάςεισ Νεροχφτθ [18]
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χιμα 4 - Διαςτάςεισ και αποςτάςεισ μζςα ςτο χϊρο τθσ κουηίνασ [18]
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χιμα 5 - Διαςτάςεισ Ντουλαπιϊν Κουηίνασ [18]
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χιμα 6 - Διαςτάςεισ Ντουλαπιϊν και Θλεκτρικϊν υςκευϊν [18]

χιμα 7 - Διαςτάςεισ ψυγείου και θλεκτρικισ κουηίνασ [18]
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Κατθγορίεσ απαιτιςεων
Οι απαιτιςεισ των μονάδων τθσ κουηίνασ όταν αυτζσ (οι μονάδεσ) τοποκετοφνται
ςτο χϊρο χωρίηονται ςε τρείσ κατθγορίεσ. Οι κατθγορίεσ είναι οι παρακάτω:
1. Κζςθ
2. Ρροςανατολιςμόσ
3. Απαιτοφμενοσ κενόσ χϊροσ μπροςτά από τισ ςυςκευζσ
Οι δφο πρϊτεσ κατθγορίεσ, θ κζςθ και ο προςανατολιςμόσ, είναι ο τρόποσ που κα
τοποκετθκεί θ κάκε μονάδα ςτο χϊρο. Ριο ςυγκεκριμζνα, μια μονάδα ντουλαπιϊν
βάςθσ τοποκετείται με τθν κάτω πλευρά εφαπτόμενθ ςε πάτωμα και τθν πίςω
πλευρά εφαπτόμενθ ςε τοίχο. Το ψυγείο τοποκετείται με τθν κάτω πλευρά
εφαπτόμενθ ςτο πάτωμα και τθν πίςω πλευρά εφαπτόμενθ ςτον τοίχο για να
μπορεί ο χριςτθσ να το ανοίγει. Μια θλεκτρικι κουηίνα – φοφρνοσ τοποκετείται με
τθν κάτω πλευρά εφαπτόμενθ ςτο πάτωμα και τθν πίςω πλευρά εφαπτόμενθ ςτον
τοίχο, αλλά μπορεί να τοποκετθκεί και μζςα ςε ντουλάπι ψθλό. Ζνα πλυντιριο
πιάτων τοποκετείται με τθν κάτω πλευρά εφαπτόμενθ ςτο πάτωμα και τθν πίςω
πλευρά εφαπτόμενθ ςτον τοίχο. Μπορεί όμωσ να τοποκετθκεί και μζςα ςε
ντουλάπι βάςθσ.
Θ κζςθ, δθλαδι, είναι το τετράγωνο – παραλλθλόγραμμο που κα τοποκετθκεί μζςα
θ μονάδα. Ωσ επί το πλείςτον είναι θ κζςθ που κα καταλαμβάνει θ μονάδα πάνω
ςτο πάτωμα του χϊρου τθσ κουηίνασ. Δεν μπορεί θ κζςθ αυτι να είναι τυχαία μζςα
ςτο χϊρο γιατί τότε θ μορφι τθσ κουηίνασ δεν κα είναι ρεαλιςτικι. Δεν μπορεί, για
παράδειγμα, το ψυγείο να αιωρείται κάπου μζςα ςτο χϊρο ι να βρίςκεται ςτθ μζςθ
τθσ κουηίνασ γιατί τότε το τελικό αποτζλεςμα δεν κα είναι αλθκοφανζσ.
Ο προςανατολιςμόσ, επίςθσ, είναι ο τρόποσ που κα περιςτραφεί πριν τοποκετθκεί
θ μονάδα ςτο χϊρο. Πταν ο χριςτθσ ειςάγει το ψυγείο, για παράδειγμα, μζςα ςτο
χϊρο αυτό κα τοποκετθκεί με τθν μπροςτινι του πλευρά ελεφκερθ μπροςτά για να
μπορεί να ανοίγει.
Στθν ουςία οι δφο αυτζσ κατθγορίεσ ενεργοφν ταυτόχρονα.
Ο κενόσ χϊροσ μπροςτά από τισ ςυςκευζσ είναι πάντα 1.20 μζτρα. Είναι ο
αναγκαίοσ χϊροσ για να μπορεί το ντουλάπι, το ψυγείο, ο φοφρνοσ, το πλυντιριο
πιάτων να ανοίγουν, να ςτζκεται θ νοικοκυρά αλλά και να μποροφν δφο άτομα να
διζρχονται με ςχετικι άνεςθ.
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Ρεριοριςμοί
Πλα τα παραπάνω δεδομζνα και οι εργονομικζσ απαιτιςεισ υπόκεινται ςε
περιοριςμοφσ. Οι περιοριςμοί για τθν κάκε μονάδα αναλυτικά είναι οι εξισ:
Θλεκτρικι κουηίνα – φοφρνοσ:
 Μπορεί να τοποκετείται με το κάτω μζροσ εφαπτόμενο ςτο πάτωμα, αλλά
και ανάμεςα ςε ψθλό ντουλάπι κουηίνασ ςε φψοσ όχι μεγαλφτερο από 1.40
μ. από τθν πάνω επιφάνεια τθσ (0.50 μ. από το πάτωμα + 0.90 μ. το φψοσ
του επίπλου τθσ θλεκτρικισ κουηίνασ).
 Μπορεί να τοποκετθκεί με το πίςω μζροσ εφαπτόμενο ςτον τοίχο, χωρίσ
κανζνα περιοριςμό.
 Μπορεί να τοποκετθκεί δίπλα ςε άλλα ζπιπλα, χωρίσ κανζνα περιοριςμό
από αριςτερά και δεξιά.
 Μπροςτά τθσ κα πρζπει να υπάρχει κενόσ χϊροσ τουλάχιςτον 1.20 μ.
Συνεπϊσ, το ζπιπλο – βάςθ τθσ κουηίνασ κα πρζπει να ζχει ςτθν μπροςτινι του
πλευρά ζνα νοθτό παραλλθλόγραμμο διαςτάςεων 0.60 x 1.20 μ. ςτο οποίο δεν κα
μποροφν να τοποκετθκοφν άλλα ζπιπλα ι μονάδεσ.
Ψυγείο
 Τοποκετείται με το κάτω μζροσ εφαπτόμενο ςτο πάτωμα.
 Μπορεί να τοποκετθκεί με το πίςω μζροσ εφαπτόμενο ςτον τοίχο, χωρίσ
κανζνα περιοριςμό.
 Μπορεί να τοποκετθκεί δίπλα ςε άλλα ζπιπλα, χωρίσ κανζνα περιοριςμό
από αριςτερά και δεξιά.
 Μπροςτά του κα πρζπει να υπάρχει κενόσ χϊροσ τουλάχιςτον 1.20 μ.
Συνεπϊσ, το ψυγείο κα πρζπει να ζχει ςτθν μπροςτινι του πλευρά ζνα νοθτό
παραλλθλόγραμμο διαςτάςεων 0.60 x 1.20 μ. ( ςτθν περίπτωςθ που το ψυγείο ζχει
μικοσ .60 μ., γιατί υπάρχουν και άλλεσ περιπτϊςεισ ψυγείων που ζχουν μικοσ >
0.60 μ. ) ςτο οποίο δεν κα μποροφν να τοποκετθκοφν άλλα ζπιπλα.
Ρλυντιριο πιάτων
 Τοποκετείται με το κάτω μζροσ εφαπτόμενο ςτο πάτωμα.
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 Μπορεί να τοποκετθκεί με το πίςω μζροσ εφαπτόμενο ςτον τοίχο, χωρίσ
κανζνα περιοριςμό.
 Μπορεί να τοποκετθκεί δίπλα ςε άλλα ζπιπλα, χωρίσ κανζνα περιοριςμό
από αριςτερά και δεξιά.
 Μπορεί να τοποκετθκεί μζςα ςε ντουλάπι βάςθσ.
 Μπροςτά του κα πρζπει να υπάρχει κενόσ χϊροσ τουλάχιςτον 1.20 μ.
Συνεπϊσ, το πλυντιριο πιάτων κα πρζπει να ζχει ςτθν μπροςτινι του πλευρά ζνα
νοθτό παραλλθλόγραμμο διαςτάςεων 0.60 x 1.20 μ. ςτο οποίο δεν κα μποροφν να
τοποκετθκοφν άλλα ζπιπλα.
Ράγκοσ κουηίνασ
 Τοποκετείται με το κάτω μζροσ εφαπτόμενο πάνω ςε ντουλάπια βάςθσ.
 Μπορεί να τοποκετθκεί με το πίςω μζροσ εφαπτόμενο ςτον τοίχο, χωρίσ
κανζνα περιοριςμό.
 Μπορεί να τοποκετθκεί δίπλα ςε άλλα ζπιπλα, χωρίσ κανζνα περιοριςμό
από αριςτερά και δεξιά.
Ντουλάπια κουηίνασ (βάςθσ )
 Τοποκετοφνται με το κάτω μζροσ εφαπτόμενο ςτο πάτωμα.
 Μποροφν να τοποκετθκοφν με το πίςω μζροσ εφαπτόμενο ςτον τοίχο, χωρίσ
κανζνα περιοριςμό.
 Μποροφν να τοποκετθκοφν δίπλα ςε άλλα ζπιπλα, χωρίσ κανζνα
περιοριςμό από αριςτερά και δεξιά.
 Μπροςτά τουσ κα πρζπει να υπάρχει κενόσ χϊροσ τουλάχιςτον 1.20 μ.
Συνεπϊσ, τα ντουλάπια τθσ κουηίνασ κα πρζπει να ζχουν ςτθν μπροςτινι τουσ
πλευρά ζνα νοθτό παραλλθλόγραμμο διαςτάςεων 0.60 x 1.20 μ. ςτο οποίο δεν
κα μποροφν να τοποκετθκοφν άλλα ζπιπλα.
Ντουλάπια κουηίνασ (οροφισ / κρεμαςτά)
 Μποροφν να τοποκετθκοφν με το πίςω μζροσ εφαπτόμενο ςτον τοίχο χωρίσ
κανζνα περιοριςμό.
 Τοποκετοφνται ςε φψοσ 2.00 μ. – θ πάνω επιφάνεια να απζχει από το
πάτωμα 2.00 μ.
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 Τα ντουλάπια αυτά ζχουν διαςτάςεισ 0.60 μ. μικοσ και 0.35 μ. βάκοσ – το
φψοσ τουσ ποικίλει
Συνεπϊσ, μποροφμε να ορίςουμε μια οριογραμμι ςε φψοσ 2.00 μ.ςε κάκε τοίχο
ςτθν οποία κα εφάπτεται θ πάνω επιφάνεια των ντουλαπιϊν οροφισ. Επίςθσ, και
ςε αυτι τθν περίπτωςθ, κα πρζπει να μζνει κενόσ ζνασ χϊροσ μπροςτά από αυτά τα
ντουλάπια ο οποίοσ κα είναι ζνα νοθτό παραλλθλόγραμμο διαςτάςεων 0.60x1.20 μ.
Ψθλά Ντουλάπια
 Μποροφν να τοποκετθκοφν με τθν πίςω πλευρά εφαπτόμενθ ςε τοίχο.
 Μποροφν να τοποκετθκοφν με τθν κάτω πλευρά εφαπτόμενθ ςτο πάτωμα.
 Μπροςτά τουσ κα πρζπει να υπάρχει κενόσ χϊροσ τουλάχιςτον 1.20 μ.
Νεροχφτθσ και εςτίεσ
 Τοποκετοφνται ςτθν επιφάνεια πάγκου.
 Ο μόνοσ περιοριςμόσ που κα πρζπει να ζχουν είναι να μποροφν να
τοποκετθκοφν πάνω ςτθν επιφάνεια του πάγκου. Συνεπϊσ θ κάτω
επιφάνειά τουσ κα πρζπει να είναι ελεφκερθ για να μπορεί να γίνεται θ
προςκόλλθςθ πάνω ςτον πάγκο.
 Λςχφουν οι περιοριςμοί του πάγκου για τθν ελεφκερθ απόςταςθ που πρζπει
να υπάρχει μπροςτά από τον πάγκο.
Μπαρ – Ράςο κουηίνασ
 Θ μία του πλευρά τοποκετείται εφαπτόμενθ ςε τοίχο ι ςε μονάδα βάςθσ –
ντουλάπι βάςθσ .
Υπάρχει το ενδεχόμενο ο χριςτθσ να κζλει να τοποκετιςει ςτθ μζςθ τθσ κουηίνασ
νθςίδα – island. Θ μονάδα αυτι το πιο πικανό είναι να ζχει τισ εςτίεσ, τον πάγκο, το
μπαρ ακόμα και το νεροχφτθ. Σ αυτι τθν περίπτωςθ ιςχφουν οι περιοριςμοί για τισ
μονάδεσ αυτζσ ( περιοριςμοί για εςτίεσ, περιοριςμοί για πάγκο και μπαρ,
περιοριςμοί για νεροχφτθ). Κα είναι δθλαδι ζνασ ςυνδυαςμόσ περιοριςμϊν για τθ
ςφνκετθ αυτι μονάδα. Για παράδειγμα, μια νθςίδα με πάγκο, εςτίεσ και μπαρ
υπόκεινται ςτουσ περιοριςμοφσ των ντουλαπιϊν βάςθσ, γιατί ςτθν ουςία είναι
ντουλάπια μονάδεσ βάςθσ, ςτουσ περιοριςμοφσ του πάγκου, των εςτιϊν και του
μπαρ. Ριο ςυγκεκριμζνα:
Θ νθςίδα με εςτίεσ, πάγκο και μπαρ
 Τοποκετείται με το κάτω μζροσ εφαπτόμενο ςτο πάτωμα.

28

 Σε μία ι και περιςςότερεσ πλευρζσ κα πρζπει να υπάρχει κενόσ χϊροσ
τουλάχιςτον 1.20 μ.
 Σε μια ι και περιςςότερεσ πλευρζσ τοποκετοφνται καρζκλεσ μπαρ.

Τεχνολογία – Τι προγράμματα υπάρχουν ςτθν αγορά
Στθν αγορά κυκλοφοροφν πολλά τριςδιάςτατα προγράμματα για το ςχεδιαςμό
εςωτερικϊν χϊρων και ςυγκεκριμζνα για κουηίνεσ. Το κακζνα από αυτά ζχει τισ
δικζσ του δυνατότθτεσ και παράγει διαφορετικό τφπο ςχεδίου. Μιλϊντασ γενικά, τα
περιςςότερα προγράμματα ζχουν τθ δυνατότθτα για γραμμικό και φωτορεαλιςτικό
ςχζδιο, μποροφν να εξάγουν κατόψεισ, όψεισ, προοπτικά, αξονομετρικά, ζχουν
καταλόγουσ – βιβλιοκικεσ με αντικείμενα που μπορεί ο χριςτθσ να ειςάγει για το
ςχεδιαςμό τθσ κουηίνασ, κακϊσ και καταλόγουσ υλικϊν για να επιλζξει. Ζχουν
ειδικά εφζ, αντανακλάςεισ, κακρεπτιςμοφσ και διαφάνειεσ κακϊσ και πολλαπλζσ
πθγζσ φωτιςμοφ. Γενικζσ λειτουργίεσ αντιγραφισ, αποκοπισ, μετακίνθςθσ,
περιςτροφισ και επικόλλθςθσ. Σχεδόν όλα ζχουν εφκολθ διαδικαςία εγκατάςταςθσ.
Δυνατότθτεσ antialiasing (εξομάλυνςθ «δοντιϊν» των διαγωνίων γραμμϊν ςτισ
χαμθλζσ αναλφςεισ). Δυνατότθτεσ εξαγωγισ των προοπτικϊν ςχεδίων ςε μορφι
Bitmap για τθν ειςαγωγι τουσ ςε προγράμματα γραφικϊν και επεξεργαςίασ εικόνασ
( Photoshop, CorelDraw και άλλα).
Ζχουν όμωσ ωσ βαςικό μειονζκτθμα ότι δεν χρθςιμοποιοφν κάποιο μεκοδολογικό
μοντζλο για το ςχεδιαςμό τθσ κουηίνασ. Για παράδειγμα, δεν παίρνουν κακόλου
υπόψθ τισ εργονομικζσ προδιαγραφζσ του ςχεδιαςμοφ, τα ανκρωπομετρικά
ςτοιχεία και τουσ εργονομικοφσ περιοριςμοφσ που κα ζπαιρνε ο οποιοςδιποτε
ξυλουργόσ για να καταςκευάςει τθν κουηίνα, ενϊ δεν προςφζρουν εργαλεία για τθ
λειτουργικι αποτίμθςθ μιασ διαμόρφωςθσ κουηίνασ.
Επιλεκτικά παρακζτουμε κάποια παραδείγματα για το πϊσ λειτουργοφν γνωςτά
ςχεδιαςτικά προγράμματα.

Ρρόγραμμα πρϊτο.
IKEA Home Planner FY08 1.9.4
Το πρόγραμμα αυτό ζχει τθ δυνατότθτα ςχεδιαςμοφ τοίχου, ειςαγωγισ πόρτασ,
παρακφρου, τριςδιάςτατθσ προβολισ εκτόσ από τθν κάτοψθ, εκτφπωςθσ του
ςχεδίου, βιβλιοκικεσ με αντικείμενα κακϊσ και φωτογραφία του αντικειμζνου με
τα χαρακτθριςτικά του.
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Ραίρνουμε για το παράδειγμά μασ ντουλάπια βάςθσ και τα τοποκετοφμε ςτον ιδθ
ςχεδιαςμζνο από μασ χϊρο με πόρτα και παράκυρο, όπωσ φαίνεται ςτο Σχιμα 8.

χιμα 8 – Πρόγραμμα IKEA Home Planner, Σοποκζτθςθ μονάδων / Παράρτθμα, Κατάλογοσ
Προγραμμάτων [6]

Στθ ςυνζχεια κα δείξουμε πϊσ αυτό το πρόγραμμα δεν λειτουργεί ορκολογικά
βάηοντασ άλλο ζνα ντουλάπι βάςθσ μπροςτά από τα ιδθ υπάρχοντα. Γνωρίηουμε
από τθν παραπάνω ανάλυςι μασ ότι μπροςτά από το ντουλάπι πρζπει να υπάρχει
κενόσ χϊροσ τουλάχιςτον 1.20 μζτρα τόςο για το άνοιγμα, όςο και να μπορεί
μπροςτά του να ςτακεί ο χριςτθσ.

χιμα 9 – Πρόγραμμα IKEA Home Planner, Ορκολογικό λάκοσ / Παράρτθμα, Κατάλογοσ
Προγραμμάτων [6]
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Ραρατθροφμε, λοιπόν από το παραπάνω Σχιμα 9, ότι το ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα
δεν «αντιλαμβάνεται» ότι προςτά από ζνα ντουλάπι απαιτείται ελεφκεροσ χϊροσ.
Συνεπϊσ, το πρόγραμμα IKEA Home Planner δεν ακολουκεί κάποιο ορκλογικό
μοντζλο κατά το ςχεδιαςμό, παρά τοποκετεί τισ μονάδεσ όπου επιλζξει ο χριςτθσ
χωρίσ κανζνα περιοριςμό αλλά και χωρίσ καμία «λογικι».

Ρρόγραμμα δεφτερο.
KitchenDraw.Com
Το KitchenDraw.Com είναι ζνα πρόγραμμα με μεγάλθ βάςθ δεδομζνων με
αντικείμενα κουηίνασ. Ζχει πολλζσ δυνατότθτεσ για αλλαγι των αντικειμζνων που
ειςάγει ο χριςτθσ ςτο ςχζδιο τθσ κουηίνασ, ζχει πολφ καλι οργάνωςθ από τθν
εκκίνθςθ, ακόμα, του προγράμματοσ φτιάχνοντασ φακζλουσ για κάκε πελάτθ –
εταιρία. Θ μεγάλθ ποικιλία υλικϊν για τθν κουηίνα , το αρκετά καλό interface για το
χριςτθ και αρκετζσ δυνατότθτεσ φωτορεαλιςμοφ είναι κάποια ακόμα από τα
πλεονεκτιματα του προγράμματοσ.
Το επόμενο Σχιμα 10 δείχνει τθν εκκίνθςθ του προγράμματοσ και πϊσ μπορεί ο
χριςτθσ να δθμιουργιςει από τθν αρχι καρτζλα πελάτθ.

χιμα 10 - Πρόγραμμα KitchenDraw.Com, Βιμα πρϊτο / Παράρτθμα, Κατάλογοσ
Προγραμμάτων [1]

Το επόμενο βιμα είναι θ επιλογι υλικϊν για τθν κουηίνα.
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χιμα 11 - Πρόγραμμα KitchenDraw.Com, Βιμα δεφτερο / Παράρτθμα, Κατάλογοσ
Προγραμμάτων [1]

Ραρόλα αυτά και αυτό το πρόγραμμα αντιμετωπίηει το πρόβλθμα ότι τοποκετεί τα
αντικείμενα χωρίσ κανζνα περιοριςμό και αυτό φαίνεται ςτο Σχιμα 12 που ζχουμε
τοποκετιςει το φοφρνο μπροςτά από τα ντουλάπια.

χιμα 12 - Πρόγραμμα KitchenDraw.Com, Σοποκζτθςθ μονάδων, Ορκολογικό λάκοσ/
Παράρτθμα, Κατάλογοσ Προγραμμάτων [1]
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Ραρατθροφμε ότι και αυτό το πρόγραμμα, παρά το γεγονόσ ότι ζχει πολλά
πλεονεκτιματα και δίνει αρκετζσ επιλογζσ και δυνατότθτεσ ςτο χριςτθ κατά τθ
φάςθ του ςχεδιαςμοφ, δεν ακολουκεί κάποιο ορκολογικό μοντζλο. Ζνα μοντζλο
που κα απαγορεφει ςτο χριςτθ να τοποκετεί μζςα ςτο χϊρο μονάδεσ ςε περιοχζσ
όπου δεν επιτρζπεται. Σε περιοχζσ δθλαδι που κα πρζπει να μζνουν κενζσ. Για
παράδειγμα ο φοφρνοσ δεν κα ζπρεπε να τοποκετθκεί μπροςτά από το ντουλάπι
βάςθσ. Και αυτό είναι ςχεδιαςτικό λάκοσ τόςο για το ντουλάπι γιατί δεν κα ζχει τθ
δυνατότθτα να ανοίγει, όςο και για το φοφρνο που δεν είναι λογικό να τοποκετείται
με τθν πίςω πλευρά μπροςτά από κάποια άλλθ μονάδα, αλλά εφαπτόμενοσ ςε
τοίχο ι μζςα ςε ντουλάπι όπου κα υπάρχει θ απαραίτθτθ ςυνδεςμολογία για τθν
παροχι θλεκτρικοφ ρεφματοσ.

χιμα 13 - Πρόγραμμα KitchenDraw.Com, Σριςδιάςτατθ απεικόνιςθ / Παράρτθμα, Κατάλογοσ
Προγραμμάτων [1]

Ρρόγραμμα τρίτο.
ALNO AG Kitchen Planner
Το ALNO AG Kitchen Planner είναι ζνα πρόγραμμα που ακολουκεί τθν ίδια
φιλοςοφία με τα δφο προθγοφμενα προγράμματα και πιο πολφ με το IKEA Home
Planner FY08 1.9.4 όςον αφορά τθν ποικιλία αντικειμζνων και τθ διεπαφι χριςτθ.
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Και εδϊ βλζπουμε ότι παρουςιάηεται το ίδιο πρόβλθμα. Στο Σχιμα 14 φαίνεται ότι
ζχουμε τοποκετιςει ζνα ντουλάπι βάςθσ μπροςτά από τα άλλα δφο.
Θ μονάδα που απεικονίηεται με πράςινο χρϊμα είναι ζνα ντουλάπι βάςθσ με δφο
ςυρτάρια που ζχουμε επιλζξει να τοποκετιςουμε ςτο χϊρο. Πταν αυτό το ντουλάπι
βάςθσ τοποκετθκεί εφαπτόμενο ςτα άλλα δφο ντουλάπια βάςθσ παρατθροφμε ότι
το πρόγραμμα δεν βγάηει κάποιο μινυμα λάκουσ, πράγμα που ςθμαίνει ότι το
πρόγραμμα δζχεται αυτι τθν ενζργεια του χριςτθ. Θ ενζργεια όμωσ αυτι ςτθν
πραγματικότθτα δεν είναι ςωςτι γιατί τα πίςω ντουλάπια δεν ζχουν τθ δυνατότθτα
ανοίγματοσ.
Συνεπϊσ και το πρόγραμμα ALNO AG Kitchen Planner δεν ακολουκεί κάποιουσ
περιοριςμοφσ για ρεαλιςτικι απεικόνιςθ του χϊρου τθσ κουηίνασ.

χιμα 14 – Πρόγραμμα ALNO, Ορκολογικό λάκοσ / Παράρτθμα, Κατάλογοσ Προγραμμάτων [13]

Ρρόγραμμα τζταρτο.
PRO100
Το πρόγραμμα αυτό ζχει αρκετά καλό interface και μεγάλθ βάςθ δεδομζνων. Το
μειονζκτθμα που παρατθρείται και ςε αυτό το πρόγραμμα είναι ότι δεν ακολουκεί
κάποιο μοντζλο περιοριςμϊν.
Στο παρακάτω τριςδιάςτατο Σχιμα 15 παρατθροφμε ότι το ψυγείο ζχει τοποκετθκεί
μπροςτά από τα ντουλάπια και το τραπζηι μζςα ςε αυτά.
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χιμα 15 – Πρόγραμμα PRO100, Σριςδιάςτατθ απεικόνιςθ, Ορκολογικό λάκοσ [14]

Ρρόγραμμα πζμπτο
Furnish Pro από τθν εταιρία Bo Concept
Ρρόγραμμα αρκετά απλό με περιοριςμζνθ βιβλιοκικθ αντικειμζνων και επίςθσ
απλό interface. Και αυτό ςτθν ίδια φιλοςοφία με τα υπόλοιπα. Στο Σχιμα 16 το
τραπζηι ζχει τοποκετθκεί μπροςτά από τα ντουλάπια.

χιμα 16 – Πρόγραμμα Furnish τθσ εταιρίασ Bo Concept, Ορκολογικό λάκοσ [15]
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Βλζπουμε λοιπόν, μετά τα παραδείγματα που παρακζςαμε, ότι υπάρχουν πολλά
προγράμματα γα το ςχεδιαςμό κουηίνασ αλλά κανζνα δεν ακολουκεί κάποιο
ορκολογικό μοντζλο για τθν τοποκζτθςθ επίπλων.
Δεν υπάρχει ζνα μοντζλο περιοριςμϊν που κα πρζπει οι μονάδεσ να υπόκεινται
ϊςτε να τοποκετθκοφν με ςωςτό και λογικό τρόπο για να μπορζςει το τελικό ςχζδιο
να ανταποκρίνεται ςτθν πραγματικότθτα.
Κα προςπακιςουμε λοιπόν να ςχεδιάςουμε ζνα μοντζλο, για να ενςωματωκεί ςτο
πρόγραμμα, που όταν ο χριςτθσ ειςάγει αντικείμενα να λειτουργεί ζτςι ϊςτε να
παραχκεί ζνα ςωςτό ςχζδιο που κα είναι ζτοιμο για καταςκευι.
Στθν επόμενθ ενότθτα αναλφονται τα ςτάδια του ςχεδιαςμοφ.
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Διαμόρφωςθ του Χϊρου τθσ Κουηίνασ

Α. Συλλογι απαιτοφμενων δεδομζνων για το χϊρο τθσ κουηίνασ
Ρριν από το ςχεδιαςμό θ ςχεδιαςτικι ομάδα κα πρζπει να ςυλλζξει πλθροφορίεσ
για τισ δραςτθριότθτεσ που γίνονται μζςα ςτθν κουηίνα. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ
αφοροφν:
 Τον αρικμό των ατόμων που δουλεφουν μζςα ςτο χϊρο τθσ κουηίνασ.
 Ροιεσ είναι οι ανάγκεσ τθσ νοικοκυράσ.
 Οι δραςτθριότθτεσ που γίνονται μζςα ςτο χϊρο τθσ κουηίνασ.
 Ροιοσ είναι ο απαραίτθτοσ εξοπλιςμόσ για το χϊρο αυτό.

Δραςτθριότθτεσ που γίνονται μζςα ςτθν κουηίνα και ανάγκεσ των χρθςτϊν
Μποροφμε να χωρίςουμε τθν κουηίνα ςε ηϊνεσ. Μια ηϊνθ κουηίνασ είναι ζνασ
χϊροσ οποφ κα εκτελεςτεί το ίδιο ζργο ξανά και ξανά, όπωσ είναι θ προετοιμαςία
των τροφίμων πριν από το μαγείρεμα, ψιςιμο, θ αποκικευςθ, θ κακαριότθτα.
Αφοφ ζχουν οριςτεί οι ηϊνεσ αυτζσ, είναι εφκολο να βελτιςτοποιθκεί το μζροσ τθσ
κουηίνασ για τισ δραςτθριότθτεσ υποδοχισ. Εξετάηοντασ λοιπόν για ποιεσ
δραςτθριότθτεσ προορίηουμε τθν κουηίνα ζχουμε τθν παρακάτω λίςτα:

 Αποκικευςθ
 Ρροετοιμαςία
 Μαγείρεμα
 Ρλφςιμο – Κακάριςμα

Στθ ηϊνθ τθσ αποκικευςθσ ζχουμε το ψυγείο, τα ντουλάπια, τα ντουλάπια οροφισ,
τα ψθλά ντουλάπια και τα ςυρτάρια. Τα μζρθ τθσ κουηίνασ όπου αποκθκεφουμε
τόςο τρόφιμα όςο και κουηινικά ςκεφθ. Τα ντουλάπια για παράδειγμα ζχουν τισ
κατςαρόλεσ ενϊ το ψυγείο τα τρόφιμα που χρειάηονται για το μαγείρεμα.
Στθ ηϊνθ προετοιμαςίασ ζχουμε τον πάγκο. Ράνω ςτον πάγκο γίνονται όλεσ οι
διεργαςίεσ για τθν προετοιμαςία του φαγθτοφ. Ράνω ςτον πάγκο τοποκετοφμε τα
φαγθτά, τα κουηινικά, το ξφλο κοπισ και οτιδιποτε χρειάηεται για τθν προεργαςία
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του μαγειρζματοσ. Κα μποροφςαμε να ποφμε ότι ςτθ ηϊνθ προετοιμαςίασ μπορεί
κατά περίςταςθ να προςτεκεί και ο φοφρνοσ μικροκυμάτων κακϊσ το ξεπάγωμα
φαγθτοφ μπορεί να κεωρθκεί μζροσ τθσ προετοιμαςίασ.
Θ ηϊνθ του μαγειρζματοσ περιλαμβάνει τθν θλεκτρικι κουηίνα – δθλαδι τισ εςτίεσ,
το φοφρνο και τον απορροφθτιρα.
Τζλοσ θ ηϊνθ κακαριότθτασ ζχει το νεροχφτθ και το πλυντιριο πιάτων. Λζγοντασ
ηϊνθ κακαριότθτασ δεν μιλάμε μόνο για τθν τελικι φάςθ του φαγθτοφ όπου ζχουμε
το πλφςιμο των πιάτων αλλά και κατά τθ διάρκεια τθσ προετοιμαςίασ – για
παράδειγμα το πλφςιμο των λαχανικϊν πριν τα κόψουμε για να τα τθγανίςουμε.
Κα μποροφςαμε εδϊ να ποφμε ότι υπάρχει και θ ηϊνθ του φαγθτοφ ςτθν κουηίνα
Στο Σχιμα 17 φαίνονται οι δομικζσ μονάδεσ και οι ςχζςεισ αυτϊν, κακϊσ και
κάποιεσ τυπικζσ διαδρομζσ που λαμβάνουν χϊρα μζςα ςε μια κουηίνα.

χιμα 17 – Οι διαδρομζσ μζςα ςτθν κουηίνα και οι ςχζςεισ μεταξφ των δομικϊν μονάδων

Διαδοχι εργαςιϊν
Θ διαδοχι των εργαςιϊν περιγράφει τθ ςειρά με τθν οποία γίνονται οι διεργαςίεσ
μζςα ςτθν κουηίνα κατά τθν παραςκευι φαγθτοφ. Θ ςειρά αυτι ζχει ωσ εξισ:
1. Αποκικευςθ
Τοποκζτθςθ φαγθτοφ μζςα ςε ψυγείο, ντουλάπια, ςυρτάρια και λοιποφσ
αποκθκευτικοφσ χϊρουσ.
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2. Ρλφςιμο
Ρλφςιμο, κακάριςμα, ξεφλοφδιςμα, κοςκίνιςμα φαγθτοφ και πλφςιμο πιάτων.
3. Ρροετοιμαςία
Ανακάτεμα υλικϊν.
4. Μαγείρεμα
Βράςιμο, τθγάνιςμα, ψιςιμο.
5. Σερβίριςμα
Τοποκζτθςθ πιάτων και μαχαιροπίρουνων, τοποκζτθςθ φαγθτοφ ηεςτοφ και κρφου.
6. Κακάριςμα
Κακάριςμα τραπεηιοφ, πλφςιμο πιάτων, πζταμα απορριμμάτων.

χιμα 18 – Διαδοχι Ενεργειϊν μζςα ςτθν κουηίνα –the work sequence [2]

Το παραπάνω Σχιμα 18 μασ παρουςιάηει αυτι τθ διαδοχι ενεργειϊν μζςα ςτθν
κουηίνα. Ξεκινϊντασ από αριςτερά προσ τα δεξιά φαίνεται πϊσ γίνονται αυτζσ οι
ενζργειεσ και ςε ποια ςθμεία διαςταυρϊνονται. Για παράδειγμα είναι αδφνατο να
μθ διαςταυρωκοφν οι διαδρομζσ, αφοφ ςτθ διαδικαςία και μόνο ζχουμε τθ χριςθ
του νεροχφτθ δφο φορζσ – και ςτθν αρχι τθσ προετοιμαςίασ αλλά και ςτο τζλοσ
κατά το πλφςιμο των πιάτων.
Θ καλι διαρρφκμιςθ τθσ κουηίνασ εξαρτάται από τισ διατάςεισ και τθ μορφολογία
του δωματίου και από τισ υπάρχουςεσ δεςμεφςεισ, όπωσ τα ανοίγματα ( πόρτεσ,
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παράκυρα ), θ κζςθ τθσ αποχζτευςθσ και θ επικοινωνία με τουσ υπόλοιπουσ
χϊρουσ τθσ κατοικίασ.
Για τθν κουηίνα πρζπει να προβλζπεται ζνασ χϊροσ με εμβαδόν 9 – 16 τ.μ. και αυτόσ
είναι ανάλογοσ με το ολικό εμβαδόν τθσ κατοικίασ κακϊσ επίςθσ και με τον αρικμό
των ενοίκων τθσ.
Για πρακτικοφσ κυρίωσ λόγουσ ςιμερα οι περιςςότεροι ηθτοφν να εντάξουν μζςα
ςτον ίδιο χϊρο και τθν πρόχειρθ τραπεηαρία για το κακθμερινό τουσ φαγθτό ι
τουλάχιςτον για το πρωινό.
Ζτςι ο ηωτικόσ χϊροσ τθσ κουηίνασ μοιράηεται ςε δφο ηϊνεσ ίςθσ ςθμαςίασ με τζτοιο
τρόπο όμωσ ϊςτε να μθν αναπτφςςεται θ λειτουργία τθσ μιασ ςε βάροσ τθσ άλλθσ.
Γενικά, οι καινοφριεσ καταςκευαςτικζσ αντιλιψεισ δίνουν ςτθν κουηίνα άλλθ
διάςταςθ. Για παράδειγμα μια μικρι κουηίνα μπορεί να ενοποιθκεί με κάποιο
διπλανό δωμάτιο ενϊ μια μεγάλθ να χωριςτεί ςε ηϊνεσ δραςτθριοτιτων ανάλογα
με τισ ανάγκεσ και τον τρόπο ηωισ των ενοίκων.
Οι πικανζσ λφςεισ που μποροφν να προκφψουν από τθν ενοποίθςθ ι το διαχωριςμό
των χϊρων είναι:
 Εργαςτιριο – Ηϊνθ φαγθτοφ – Κακιςτικό
 Εργαςτιριο – Ηϊνθ φαγθτοφ – Χϊροσ παιχνιδιοφ
 Εργαςτιριο – Ηϊνθ φαγθτοφ – Δωμάτιο εργαςίασ
Στθ ηϊνθ εργαςτθρίου εξυπθρετοφνται οι τζςςερισ βαςικζσ λειτουργίεσ
αποκικευςθ, προετοιμαςία, μαγείρεμα και πλφςιμο.
Αυτζσ οι τζςςερισ λειτουργίεσ, λοιπόν, ζχουν το πιο ςθμαντικό ρόλο ςτθ διάταξθ
των ςτοιχείων τθσ κουηίνασ. Αν βάλουμε μαηί τθν αποκικευςθ με τθν προετοιμαςία
τότε ζχουμε τρεισ λειτουργίεσ, τρία κζντρα μζςα ςτθν κουηίνα. Στθν καλφτερθ
περίπτωςθ πρζπει τα τρία αυτά κζντρα εργαςίασ να βρίςκονται ςτισ κορυφζσ ενόσ
νοθτοφ τριγϊνου ( τρίγωνο δραςτθριοτιτων ), που ζχει όςο το δυνατόν μικρότερεσ
πλευρζσ ϊςτε να γίνονται όλεσ οι δουλειζσ χωρίσ μεγάλεσ μετακινιςεισ.
Το τρίγωνο κα πρζπει να εςτιάηει ςτθ ςχζςθ μεταξφ νεροχφτθ, θλεκτρικισ κουηίνασ
και ψυγείου κακϊσ και ςτισ επιφάνειεσ που τα ςυνδζουν.
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Ράγκοσ
Κουηίνα
(Ρλυντιριο Ριάτων)
Νεροχφτθσ
Ράγκοσ
Ψυγείο

χιμα 19 – Πορεία Εργαςίασ κατά τθν
παραςκευι φαγθτοφ

Τα ποςοςτά εργαςίασ για τθν κάκε μονάδα μζςα ςτθν κουηίνα είναι τα εξισ:
Θ θλεκτρικι κουηίνα καταλαμβάνει το 14 - 18% τθσ εργαςίασ μζςα ςτο χϊρο, ο
πάγκοσ το 12 - 13%, το ψυγείο και θ τραπεηαρία το 7 - 8%, θ αποκικευςθ των
πιάτων το 8%, το ςερβίριςμα 3 - 6% ενϊ ο νεροχφτθσ το 45 - 48%.
Τα ποςοςτά εργαςίασ ςτθν κάκε μονάδα φαίνονται και ςτο παρακάτω Σχιμα 20.
Βλζπουμε εδϊ ότι ο νεροχφτθσ παίηει τον κεντρικό ρόλο μζςα ςτθν κουηίνα. Κατά τθ
διαδικαςία παραςκευισ φαγθτοφ ο νεροχφτθσ χρθςιμοποιείται ςτθν αρχι, ςτθ μζςθ
αλλά και ςτο τζλοσ. Για το λόγο αυτό κα πρζπει να τοποκετθκεί ο νεροχφτθσ ςε
τζτοιο ςθμείο που ο χριςτθσ κα ζχει άμεςθ πρόςβαςθ τόςο από το ψυγείο όςο και
από τθν θλεκτρικι κουηίνα. Κατά προτίμθςθ να υπάρχει και πάγκοσ εργαςίασ
μεταξφ τουσ.

χιμα 20 – Ποςοςτά μονάδων εργαςίασ
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Αναλφοντασ ποςοςτά κα μποροφςαμε να παρακζςουμε εδϊ τθν ανάλυςθ των Ernst
and Peter Neufert για τισ τζςςερισ διαδικαςίεσ μζςα ςτθν κουηίνα.
Σφμφωνα με τουσ Ernst and Peter Neufert [18] θ ςυχνότθτα που χρθςιμοποιοφμε
τον πάγκο για τθν προετοιμαςία του φαγθτοφ είναι το 18% του χρόνου. Στο ίδιο
ποςοςτό τοποκετεί και το μαγείρεμα ενϊ για τθν αποκικευςθ και το πλφςιμο ζχει
ζνα ποςοςτό τθσ τάξεωσ του 20%.
Βλζπουμε πωσ όλεσ οι περιοχζσ ςυνδζονται μεταξφ τουσ με διαδρομζσ που
καταλαμβάνουν από 5.3 - 9.8% του χρόνου.
Το Σχιμα 21 δείχνει τισ ςχζςεισ και τισ διαδρομζσ όπωσ περιγράψαμε παραπάνω.

χιμα 21 - Ποςοςτά, ςχζςεισ και διαδρομζσ μζςα ςτθν κουηίνα [18]

Οι διαδρομζσ ςτθν κουηίνα είναι τεςςάρων μορφϊν:
 Μετακίνθςθ ενδιάμεςα και γφρω από τισ περιοχζσ εργαςίασ
 Μετακίνθςθ για ςυγκεκριμζνθ δουλειά – ςυγκεκριμζνεσ περιοχζσ
 Μετακίνθςθ μεταξφ κουηίνασ και άλλων περιοχϊν του ςπιτιοφ
 Μετακίνθςθ μεταξφ κουηίνασ και εξωτερικοφ χϊρου

42

Ριο αναλυτικά:
Θ πρϊτθ περίπτωςθ είναι θ απλι μετακίνθςθ μζςα ςτθν κουηίνα ςαν ζνασ κοινόσ
χϊροσ και όχι ωσ εργαςτιριο φαγθτοφ. Αυτι θ περίπτωςθ δεν μασ ενδιαφζρει για
περιςςότερθ ανάλυςθ.
Θ δεφτερθ περίπτωςθ είναι θ περίπτωςθ που ζχουμε ωσ ςκοπό τθν παραςκευι
φαγθτοφ. Εδϊ ζχουμε τθ μετακίνθςθ του χριςτθ μεταξφ των τεςςάρων περιοχϊν
δραςτθριοτιτων – αποκικευςθ, προετοιμαςία, μαγείρεμα και πλφςιμο. Είναι οι
διαδρομζσ όπωσ τισ ζχουμε εξθγιςει παραπάνω.
Θ τρίτθ περίπτωςθ είναι θ μετακίνθςθ μεταξφ του χϊρου τθσ κουηίνασ και άλλων
δωματίων. Για παράδειγμα, όταν οι αποκθκευτικοί μασ χϊροι βρίςκονται ςε κάποιο
άλλο δωμάτιο και για τθν ακρίβεια ςε μια μικρι αποκικθ δίπλα ςτθν κουηίνα ι θ
περίπτωςθ που το τραπζηι τθσ κουηίνασ είναι ςε άλλο χϊρο.
Στθν ίδια φιλοςοφία είναι και θ τζταρτθ και τελευταία περίπτωςθ. Εδϊ μποροφμε
να πάρουμε ςαν παράδειγμα μια νοικοκυρά που ζχει αποκθκευτικοφσ χϊρουσ ςτο
μπαλκόνι τθσ κουηίνασ (π.χ. καλάκι με πατάτεσ) ι τθν περίπτωςθ που το τραπζηι τθσ
κουηίνασ είναι ςτθ βεράντα τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ.
Σ’ αυτό το ςτάδιο χρειάηεται κάτοψθ του χϊρου με όλεσ τισ πλθροφορίεσ: τοίχοι,
πόρτεσ, παράκυρα, πρίηεσ κλπ. Κακϊσ και θ γενικι ιδζα του πϊσ κα τοποκετθκοφν.
Υπάρχουν τζςςερισ γενικοί τφποι κουηίνασ ςτουσ οποίουσ μποροφν να
τοποκετθκοφν τα ζπιπλα.
Ραρακάτω φαίνονται αυτοί οι τζςςερισ τφποι, θ κουηίνα με τισ μονάδεσ ςε ευκεία
παράταξθ, θ κουηίνα ςε παράλλθλθ διάταξθ, θ κουηίνα ςε ςχιμα Ρ, θ κουηίνα ςε
ςχιμα Γ και θ κουηίνα με νθςίδα.

χιμα 22 – Κουηίνα ςε ζνα τοίχο [8]
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χιμα 23 – Κουηίνα ςε παράλλθλθ διάταξθ [8]

χιμα 25 – Κουηίνα ςε ςχιμα Π [8]

χιμα 24 – Κουηίνα ςε ςχιμα Γ [8]

χιμα 26 – Κουηίνα με νθςίδα

Β. Τα ςτάδια τθσ Μεκόδου
Στάδιο 1ο - Κακοριςμόσ του διακζςιμου χϊρου.

Σκοπόσ αυτοφ του ςταδίου είναι να κακοριςτεί ο διακζςιμοσ χϊροσ που κα
τοποκετθκοφν τα ζπιπλα – μονάδεσ τθσ κουηίνασ.
Στο ςτάδιο αυτό γίνεται θ ςχεδίαςθ τθσ κάτοψθσ του χϊρου τθσ κουηίνασ.
Μπαίνουν οι διαςτάςεισ και ςχεδιάηονται οι τοίχοι, οι πόρτεσ και τα παράκυρα.
Οριοκετείται ο χϊροσ, οι κζςεισ που κα τοποκετθκοφν οι μονάδεσ.
Συνεπϊσ ο χριςτθσ ζχει τθν κάτοψθ με όλα τα ςτοιχεία που χρειάηεται για να
αρχίςει να ςχεδιάηει τθν κουηίνα. Ζχει όλεσ τισ κζςεισ που μποροφν να
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τοποκετθκοφν οι μονάδεσ, κακϊσ και τισ περιοχζσ που πρζπει να μείνουν
ελεφκερεσ. Για παράδειγμα ελεφκερθ πρζπει να μείνει θ περιοχι μπροςτά από τθν
πόρτα για να μπορεί αυτι να ανοίγει.

Στάδιο 2ο - Σχεδιαςμόσ μονάδων εργαςίασ

Σκοπόσ αυτοφ του ςταδίου είναι να ςχεδιαςτοφν μονάδεσ εργαςίασ που κα
ςυναντοφν τισ ανάγκεσ του χριςτθ.
Κάκε μονάδα εργαςίασ περιλαμβάνει τα απαιτοφμενα αντικείμενα εργαςίασ,
δθλαδι, ντουλάπια, πάγκουσ, ςυςκευζσ. Τα καταςκευαςτικά μζρθ τθσ κουηίνασ και
τισ ςυςκευζσ. Και λζγοντασ καταςκευαςτικά ι αλλιϊσ όπωσ κα χρθςιμοποιείται
παρακάτω για ευκολία και ςυντομία «καταςκευι» εννοοφμε όλα τα
καταςκευαςτικά μζρθ που γίνονται από το μαραγκό – ντουλάπια βάςθσ, ντουλάπια
οροφισ, ψθλά ντουλάπια, γωνιακά ντουλάπια και πάγκοσ.
Στισ μονάδεσ εργαςίασ κα διαςφαλίηεται και ο απαιτοφμενοσ κενόσ χϊροσ για τθ
δραςτθριότθτα μζςα ςτθν κουηίνα.
Στο ςτάδιο αυτό ειςάγονται οι μονάδεσ τθσ κουηίνασ, ειςάγονται δθλαδι θ
καταςκευι και οι ςυςκευζσ. Εδϊ γίνεται ο ςχεδιαςμόσ κάκε μονάδασ, δίνονται
δθλαδι οι διαςτάςεισ κάκε ςυςκευισ ι καταςκευισ κακϊσ και οι περιοριςμοί για
τθν κακεμία.
Το παρακάτω Σχιμα 27 είναι ζνα διάγραμμα κουηίνασ που αναλφει το χϊρο ςτα
επιμζρουσ ςτοιχεία του.

χιμα 27 – Διάγραμμα κουηίνασ, Ανάλυςθ ςε επιμζρουσ ςτοιχεία

Ζχουμε, δθλαδι, τα μζρθ που ςυνκζτουν τον όρο κουηίνα και αυτά είναι.
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 Χϊροσ – Νζα Σκθνι είναι θ κάτοψι μασ ςτο πρόγραμμα που κα αρχίςουμε
να ςχεδιάηουμε τθν κουηίνα μασ. Ο χϊροσ είναι ουςιαςτικά θ κάτοψι μασ
και οι διαςτάςεισ μικουσ και πλάτουσ που δίνει ο χριςτθσ για τθ ςχεδίαςθ.
( Το παραπάνω ςυνκετικό τθσ κουηίνασ μασ χρειάηεται για το προθγοφμενο ςτάδιο.)
 Καταςκευι – Μονάδεσ είναι τα καταςκευαςτικά ςτοιχεία, πάγκοσ, ντουλάπια
βάςθσ, κρεμαςτά ντουλάπια, γωνιακά ντουλάπια και ψθλά ντουλάπια.
 Συςκευζσ είναι οι θλεκτρικζσ ςυςκευζσ που τοποκετοφνται μζςα ςτθν
κουηίνα όπωσ φοφρνοσ, νεροχφτθσ ( ο νεροχφτθσ εντάχκθκε ςε αυτι τθν
κατθγορία αυτι γιατί μασ εξυπθρετεί ςτθν ανάλυςθ ), εςτίεσ,
απορροφθτιρασ, ψυγείο και ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ φοφρνοσ
μικροκυμάτων και πλυντιριο πιάτων.
Θ καταςκευι και οι ςυςκευζσ μασ χρειάηονται ςε αυτό το ςτάδιο για να φτιάξουμε
τισ μονάδεσ εργαςίασ.
 Δομικά Στοιχεία είναι τα παράκυρα και οι πόρτεσ, τα ανοίγματα, δθλαδι,
του χϊρου, που ςχεδιάηουμε ςτθν κάτοψι μασ.
Και αυτό το ςυνκετικό – τα δομικά ςτοιχεία - χρθςιμοποιείται ςτο προθγοφμενο
ςτάδιο.
 Διακοςμθτικά ςτοιχεία. Στθν κατθγορία αυτι τοποκετιςαμε τισ καρζκλεσ και
το τραπζηι για να ζχει ζνασ χριςτθσ ολοκλθρωμζνθ εικόνα τθσ κουηίνασ του,
αν αυτι ζχει ςτον ίδιο χϊρο και το τραπζηι φαγθτοφ.
Το αποτζλεςμα αυτοφ του ςταδίου είναι θ δθμιουργία πολλϊν διαφορετικϊν
μονάδων εργαςίασ ανάλογα με τισ απαιτιςεισ του χριςτθ και ανάλογα με τον τφπο
τθσ κουηίνασ.

Στάδιο 3ο - Τοποκζτθςθ τθσ οργανωμζνθσ μονάδασ

Σκοπόσ αυτοφ του ςταδίου είναι να βρεκεί θ κζςθ και ο τρόποσ που κα τοποκετθκεί
μια οργανωμζνθ μονάδα μζςα ςτο χϊρο τθσ κουηίνασ. Λζγοντασ οργανωμζνθ
μονάδα εννοοφμε ζνα ςυνδυαςμό καταςκευισ και ςυςκευισ παραδείγματοσ χάριν
ζνα ψυγείο, φοφρνο, νεροχφτθ, δφο ντουλάπια βάςθσ και εςτίεσ μαηί με τον
απαραίτθτο κενό χϊρο μπροςτά και μεταξφ τουσ.
Υπάρχουν πζντε ςθμεία που κα πρζπει να μελετθκοφν εδϊ:
1. Το ςχιμα , θ μορφι του κάκε χϊρου.
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2. Θ περιοχι εκμετάλλευςθσ του κάκε χϊρου, δθλαδι θ περιοχι που κα
τοποκετθκεί κάκε μονάδα εργαςίασ.
3. Ο χϊροσ για το κάκε ζπιπλο, καταςκευι, ςυςκευι.
4. Τισ μονάδεσ που ςυνεργάηονται μεταξφ τουσ και κα πρζπει να τοποκετθκοφν
κοντά.
5. Κάποιεσ ιδιαίτερεσ απαιτιςεισ και περιοριςμοφσ των μονάδων ( για παράδειγμα
το πλυντιριο πιάτων πρζπει πάντα να τοποκετείται δίπλα ςτο νεροχφτθ ).
Στο ςτάδιο αυτό, λοιπόν κα πρζπει να υπάρχει ςυνεργαςία μεταξφ μονάδων
(καταςκευι και ςυςκευζσ ), διαςφάλιςθ ότι οι ςυνκικεσ εργαςίασ ςυναντοφν τισ
εργονομικζσ απαιτιςεισ, διακζςιμεσ επιφάνειεσ από τθν κάτοψθ του χϊρου μόλισ
τοποκετιςουμε τα ζπιπλα κακϊσ και οι απαιτοφμενεσ επιφάνειεσ για τθν κάκε
μονάδα (π.χ. 60εκ επί 60εκ). Ηθτοφμενο αυτοφ του ςταδίου είναι θ διευκόλυνςθ τθσ
ςυνεργαςίασ μεταξφ των μονάδων εργαςίασ.
Το αποτζλεςμα αυτοφ του ςταδίου είναι θ τοποκζτθςθ μιασ ςωςτά οργανωμζνθσ
και λειτουργικισ μονάδασ μζςα ςτο χϊρο τθσ κουηίνασ.
Το ςτάδιο αυτό αφορά ςτθ ςυνεργαςία και ςτθ γειτνίαςθ των μονάδων και των
ςυςκευϊν. Ζνασ πίνακασ γειτνίαςθσ δείχνει τθ ςυνεργαςία μεταξφ δφο μονάδων.
Υπάρχουν τρία ςτάδια γειτνίαςθσ:
1. Δφο μονάδεσ ςυνεργάηονται 100% και άρα πρζπει να τοποκετθκοφν κοντά
2. Δφο μονάδεσ ςυνεργάηονται αρκετά ςυχνά και καλό κα ιταν να τοποκετθκοφν
ςχετικά κοντά
3. Δφο μονάδεσ δεν ςυνεργάηονται ςυχνά και δεν υπάρχει λόγοσ να τοποκετθκοφν
κοντά
Στα δφο παρακάτω ςχιματα ζχουμε διαγράμματα που δείχνουν ποιεσ μονάδεσ και
ςυςκευζσ ςυνεργάηονται μεταξφ τουσ και πόςο

χιμα 28 - Δφο Μονάδεσ υνεργάηονται Μεταξφ τουσ 100%
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χιμα 29 – Δφο Μονάδεσ υνεργάηονται Αρκετά υχνά Μεταξφ τουσ

Στάδιο 4ο – Αξιολόγθςθ τθσ διαμόρφωςθσ
Αφοφ ζχουμε ολοκλθρϊςει όλα τα προθγοφμενα ςτάδια φτάνουμε ςτο τζταρτο και
τελευταίο ςτάδιο που γίνεται θ αξιολόγθςθ. Για να αξιολογιςουμε τθ
λειτουργικότθτα μιασ διαμορφωμζνθσ πλζον κουηίνασ, για να δοφμε δθλαδι ότι
ακολουκεί το μοντζλο που αναλφςαμε, ζχουμε δφο τρόπουσ. Το τρίγωνο εργαςιϊν
μζςα ςτο χϊρο τθσ κουηίνασ με κάποιουσ δείκτεσ αξιολόγθςθσ κακϊσ και τθ μελζτθ
κάποιων ςεναρίων για τθν παραςκευι γεφματοσ μζςα ςε ζνα χϊρο με διαφορετικι
διαρρφκμιςθ κάκε φορά.
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Κεφάλαιο Σρίτο
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Διαγράμματα

Ανάλυςθ τθσ κουηίνασ ςτα ςυνκετικά τθσ
Στο ςθμείο αυτό, και αφοφ ςε προθγοφμενο κεφάλαιο ζχουμε παρακζςει το
διάγραμμα τθσ κουηίνασ που τθν αναλφςαμε ςτα ςυνκετικά τθσ, κα πρζπει να
προςκζςουμε τουσ αναλυτικοφσ πίνακεσ – διαγράμματα για τα μζρθ τθσ κουηίνασ.
Αφοφ ζχουμε αναλφςει τθν κουηίνα ςτα ςυνκετικά τθσ (καταςκευι, ςυςκευζσ )
μποροφμε τϊρα να περιγράψουμε τι περιζχει το κάκε ζνα από αυτά κάνοντασ μια
ακόμα πιο λεπτομερι ανάλυςθ, βάηοντασ όλουσ τουσ περιοριςμοφσ που διζπουν
τθν κάκε μονάδα.
Για τθν κάκε μονάδα ζχουμε ζνα ςυγκεκριμζνο μοντζλο ανάλυςθσ. Ζχουμε το ςχιμα
ςτο οποίο είναι οι διαςτάςεισ τθσ κάκε μονάδασ, οι ςυντεταγμζνεσ αναφοράσ, ποφ
τοποκετείται το κάκε αντικείμενο μζςα ςτο χϊρο και τζλοσ οι κανόνεσ που το
διζπουν. Σαν κανόνεσ, λοιπόν, ζχουμε ότι ζνα αντικείμενο τοποκετείται:
- Ράντα από πάνω
- Ροτζ από πάνω
- Ράντα από κάτω
- Ροτζ από κάτω
- Ράντα επιςυναπτόμενο
- Ροτζ επιςυναπτόμενο
- Ροτζ από πίςω
- Ράντα από πίςω
- Ροτζ μπροςτά
- Ράντα μπροςτά
- Σε μζγιςτο φψοσ
- Σε ελάχιςτο φψοσ
- Με κενό χϊρο μπροςτά

50

Καταςκευι

Πάγκοσ
Το Σχιμα 30 είναι θ ανάλυςθ καταςκευι – πάγκοσ.
Ραρατθροφμε ότι ςτουσ κανόνεσ που το διζπουν ο πάγκοσ τοποκετείται πάντα
πάνω από ντουλάπι βάςθσ και με μζγιςτο φψοσ από το πάτωμα τουσ ενενιντα
πόντουσ.

χιμα 30 – Κουηίνα / Καταςκευι / Πάγκοσ
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Ντουλάπια Βάςθσ
Το επόμενο διάγραμμα (Σχιμα 31) είναι τα ντουλάπια βάςθσ. Εδϊ βλζπουμε ότι ςτο
«ςχιμα» ζχουμε άλλθ μια μεταβλθτι θ οποία είναι το «άνοιγμα» των ντουλαπιϊν.
Σε μια μονάδα που κα γίνει ντουλάπι βάςθσ ο χριςτθσ μπορεί να ζχει τρεισ επιλογζσ
για το άνοιγμα. Οι επιλογζσ αυτζσ είναι είτε να είναι πόρτα, είτε ςυρτάρι ι ακόμα
να είναι κενό – για τθν περίπτωςθ εντοιχιςμζνων ςυςκευϊν.
Στθν περίπτωςθ που το άνοιγμα είναι «πόρτα» ζχουμε δφο κατθγορίεσ: το πλικοσ
και τον προςανατολιςμό. Το πλικοσ μπορεί να είναι: ζνα ι δφο. Ριο ςυγκεκριμζνα
οι πόρτεσ ςε ζνα ντουλάπι είναι μια ι δφο. Ο προςανατολιςμόσ ζχει επίςθσ δφο
περιπτϊςεισ και αυτζσ είναι: αριςτερά ι δεξιά. Θ πόρτα δθλαδι μπορεί να ανοίγει
αριςτερά ι δεξιά.
Στθν περίπτωςθ που το άνοιγμα είναι «ςυρτάρι» υπάρχουν επίςθσ δφο κατθγορίεσ:
το πλικοσ των ςυρταριϊν και το φψοσ του κακενόσ. Το πλικοσ των ςυρταριϊν δεν
ξεπερνάει τα πζντε ενϊ το φψοσ είναι μια μεταβλθτι που τθν ορίηει ο χριςτθσ γιατί
υπάρχουν περιπτϊςεισ που μπορεί να ζχουμε τρία ςυρτάρια μαηί και τα τρία να
ζχουν διαφορετικά φψθ ξεκινϊντασ από πάνω με το μικρότερο.
Οι κανόνεσ που ιςχφουν για τα ντουλάπια βάςθσ, όπωσ αυτοί παρουςιάηονται ςτο
Σχιμα 31 είναι ότι πρζπει να τοποκετοφνται με τθν κάτω πλευρά πάντα
εφαπτόμενθ ςτο πάτωμα, ποτζ πάνω ςε καταςκευι ι ςυςκευι, ποτζ κάτω από
καταςκευι ι ςυςκευι, ποτζ μπροςτά και ποτζ πίςω από καταςκευι ι ςυςκευι και
τζλοσ ο κενόσ χϊροσ μπροςτά τουσ να είναι 1.20 μ.
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χιμα 31 – Κουηίνα / Καταςκευι / Ντουλάπια Βάςθσ
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Κρεμαςτά Ντουλάπια
Τα κρεμαςτά ντουλάπια είναι τα ντουλάπια που βρίςκονται τοποκετθμζνα πάνω
ςτον τοίχο. Το διάγραμμα με τθν ανάλυςι τουσ είναι αυτό που παρουςιάηεται ςτο
παρακάτω Σχιμα 32.
Πςον αφορά το άνοιγμα και εδϊ ο χριςτθσ ζχει τρεισ επιλογζσ: πόρτα, ςυρτάρι και
κενό. Θ πόρτα όςον αφορά το πλικοσ ζχει δφο επιλογζσ, είτε να υπάρχουν δφο
πόρτεσ είτε μια. Για τον προςανατολιςμό υπάρχουν τζςςερισ επιλογζσ: αριςτερά,
δεξιά, πάνω και κάτω. Ζνα ντουλάπι τοίχου, δθλαδι, μπορεί να ζχει δφο πόρτεσ που
να ανοίγουν θ μια δεξιά και θ άλλθ αριςτερά αλλά μπορεί να υπάρχει και θ
περίπτωςθ να υπάρχει μια μόνο πόρτα που ανοίγει προσ τα πάνω. Θ επιλογι
ςυρτάρι ςτθν περίπτωςθ των κρεμαςτϊν ντουλαπιϊν δεν υφίςταται και για το λόγο
αυτό και οι δφο μεταβλθτζσ είναι μθδζν εξ οριςμοφ.
Οι κανόνεσ που ιςχφουν για τα κρεμαςτά ντουλάπια είναι ότι δεν μποροφν να
τοποκετθκοφν ποτζ εφαπτόμενα πάνω ςε καταςκευι ι ςυςκευι, ποτζ κάτω από
ςυςκευι ι καταςκευι, πάντα θ πίςω πλευρά πρζπει να είναι εφαπτόμενθ ςε τοίχο,
δεν πρζπει ποτζ να τοποκετοφνται πίςω ι μπροςτά από καταςκευι ι ςυςκευι. Ο
κενόσ χϊροσ μπροςτά τουσ πρζπει να είναι 1.20 μ., το μζγιςτο φψοσ από το πάτωμα
2.40 μ. και το ελάχιςτο από το πάτωμα 1.40 μ.

χιμα 32 – Κουηίνα / Καταςκευι / Ντουλάπια Κρεμαςτά

54

Γωνιακά Ντουλάπια
Στο παρακάτω Σχιμα 33 παρουςιάηεται θ ανάλυςθ για τα γωνιακά ντουλάπια.
Το «άνοιγμα» χωρίηεται ςε: πόρτεσ, ςυρτάρι και κενό. Οι «πόρτεσ» χωρίηονται ςε:
πλικοσ και προςανατολιςμό. Το πλικοσ είναι πάντα ζνα και ο προςανατολιςμόσ
αριςτερά ι δεξιά. Το «ςυρτάρι» είναι πάντα μθδζν και αυτό γιατί δεν μποροφν να
τοποκετθκοφν ςυρτάρια ςε γωνιακά ντουλάπια.
Οι κανόνεσ που διζπουν τα γωνιακά ντουλάπια είναι οι εξισ:
Τοποκετοφνται πάντα εφαπτόμενα ςτο πάτωμα, δεν μπαίνουν ποτζ πάνω από
καταςκευι ι ςυςκευι, δεν τοποκετοφνται ποτζ μπροςτά ι πίςω από καταςκευι ι
ςυςκευι και ο κενόσ χϊροσ μπροςτά τουσ πρζπει να είναι 1.20 μ

χιμα 33 – Κουηίνα / Καταςκευι / Ντουλάπια Γωνιακά
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Ψθλά Ντουλάπια
Τελειϊνοντασ με τθν καταςκευι ζχουμε τα ψθλά ντουλάπια των οποίων το
«άνοιγμα» δίνει ςτο χριςτθ τρεισ επιλογζσ: πόρτεσ, ςυρτάρι, κενό. Στθν επιλογι
«πόρτεσ» το πλικοσ είναι ζνα ι δφο και ο προςανατολιςμόσ είναι αριςτερά ι δεξιά.
Στθν επιλογι «ςυρτάρι» υπάρχει το πλικοσ και το φψοσ.

χιμα 34 – Κουηίνα / Καταςκευι / Ψθλά Ντουλάπια
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Συςκευζσ
Φοφρνοσ – Ηλεκτρικι Κουηίνα
Ξεκινϊντασ από το φοφρνο βλζπουμε πωσ θ ανάλυςθ ακολουκεί τθν ίδια
φιλοςοφία με τθν καταςκευι. Στο «φοφρνο» ο χριςτθσ ζχει τρεισ επιλογζσ: το
ςχιμα, τισ ςυντεταγμζνεσ αναφοράσ και τουσ κανόνεσ. Στο ςχιμα ζχουμε
διαςτάςεισ μικουσ, διαςτάςεισ πλάτουσ, διαςτάςεισ πάχουσ, διαςτάςεισ φψουσ και
τον τφπο. Στθν προκειμζνθ περίπτωςθ ςτον τφπο ζχουμε τισ εςτίεσ. Αν δθλαδι ο
φοφρνοσ και οι εςτίεσ είναι μια μονάδα ι δφο ξεχωριςτζσ. Ζχουμε τθν περίπτωςθ
που ο φοφρνοσ τοποκετείται ξεχωριςτά από τισ εςτίεσ αλλά και τθν παραδοςιακι
θλεκτρικι κουηίνα όπου εςτίεσ και φοφρνοσ είναι μια ςυςκευι. Οι κανόνεσ για το
φοφρνο είναι οι εξισ:
Ο κενόσ χϊροσ που απαιτείται να υπάρχει μπροςτά είναι 1.20 μ.
Δεν κα πρζπει να προςκολλάται ςε ψυγείο, νεροχφτθ, απορροφθτιρα, φοφρνο
μικροκυμάτων, κρεμαςτά ντουλάπια και πλυντιριο πιάτων.
Δεν κα πρζπει ποτζ να τοποκετείται πάνω από ψυγείο, νεροχφτθ, απορροφθτιρα,
φοφρνο μικροκυμάτων, κρεμαςτά ντουλάπια, πάγκο, πλυντιριο πιάτων, εςτίεσ,
ντουλάπια βάςθσ, γωνιακά ντουλάπια και ψθλά ντουλάπια.
Δεν κα πρζπει ποτζ να τοποκετείται κάτω από ζνα ψυγείο, νεροχφτθ,
απορροφθτιρα, φοφρνο μικροκυμάτων, κρεμαςτά ντουλάπια, πλυντιριο πιάτων,
ντουλάπια βάςθσ, γωνιακά ντουλάπια και ψθλά ντουλάπια.
Δεν μπορεί να βρίςκεται ποτζ πίςω και ποτζ μπροςτά από ψυγείο, νεροχφτθ,
απορροφθτιρα, φοφρνο μικροκυμάτων, κρεμαςτά ντουλάπια, πάγκο, πλυντιριο
πιάτων, εςτίεσ, ντουλάπια βάςθσ, γωνιακά ντουλάπια και ψθλά ντουλάπια, εςτίεσ
και νεροχφτθ.
Ο κανόνασ πάντα κάτω από για τθν περίπτωςθ του φοφρνου ιςχφει όταν φοφρνοσ
και εςτίεσ είναι μια μονάδα. Αν ιςχφει αυτό, τότε ο φοφρνοσ τοποκετείται πάντα
κάτω από τον απορροφθτιρα.
Στον κανόνα εντοιχιςμζνο ο χριςτθσ ζχει τρεισ επιλογζσ. Είτε να είναι μζςα ςε
ντουλάπι βάςθσ, είτε ςε ψθλό ντουλάπι είτε να είναι μθδζν. Δθλαδι, ζνα φοφρνοσ
μπορεί να είναι εντοιχιςμζνοσ μζςα ςε ντουλάπι βάςθσ αλλά και ςε ψθλό ντουλάπι
αλλά μπορεί να είναι μια ανεξάρτθτθ μονάδα – να μθν είναι εντοιχιςμζνοσ.
Οι κανόνεσ μζγιςτο και ελάχιςτο φψοσ ιςχφουν ςε περιπτϊςεισ που οι διαςτάςεισ
του φοφρνου δεν είναι ςυγκεκριμζνεσ. Το πρόγραμμα ζχει ςυγκεκριμζνεσ
διαςτάςεισ για το φοφρνο αλλά υπάρχει το ενδεχόμενο ο χριςτθσ να επικυμεί να
τοποκετιςει μια μονάδα φοφρνου από κάποια εταιρία που οι διαςτάςεισ
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διαφζρουν από αυτζσ που υπάρχουν ςτθν εφαρμογι εξ οριςμοφ. Ζτςι ζχει τθν
επιλογι να ορίςει το φψοσ που κζλει.
Οι κανόνεσ πάντα προςκολλθμζνο και πάντα πάνω από γα τθν περίπτωςθ του
φοφρνου δεν ιςχφουν και για το λόγο αυτό ο χριςτθσ δεν ζχει καμιά επιλογι.
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χιμα 35 – Κουηίνα / υςκευζσ / Φοφρνοσ

Νεροχφτθσ
Στθ ςυνζχεια περνάμε ςτθ μονάδα του νεροχφτθ.
Το διάγραμμα μάσ δείχνει ότι ςτον τφπο του νεροχφτθ υπάρχουν οι επιλογζσ: μια
κοιλότθτα, δφο κοιλότθτεσ και με ςτεγνωτιρα. Αυτοί είναι οι τφποι νεροχφτθ που
μπορεί κανείσ να ςυναντιςει ςτο εμπόριο και αυτοφσ τουσ τφπουσ ζχει ο χριςτθσ
ςτθ διάκεςι του.
Οι κανόνεσ που ιςχφουν για το νεροχφτθ είναι οι παρακάτω.
Ο κενόσ χϊροσ που απαιτείται να υπάρχει μπροςτά είναι 1.20 μ.
Δεν κα πρζπει να προςκολλάται ςε ψυγείο, απορροφθτιρα, φοφρνο μικροκυμάτων,
κρεμαςτά ντουλάπια, πλυντιριο πιάτων και εςτίεσ.
Δεν κα πρζπει ποτζ να τοποκετείται πάνω από ψυγείο, απορροφθτιρα, φοφρνο
μικροκυμάτων, φοφρνο, κρεμαςτά ντουλάπια, πλυντιριο πιάτων, εςτίεσ, ντουλάπια
βάςθσ, γωνιακά ντουλάπια και ψθλά ντουλάπια.
Δεν κα πρζπει ποτζ να τοποκετείται κάτω από ζνα ψυγείο, φοφρνο, απορροφθτιρα,
φοφρνο μικροκυμάτων, εςτίεσ, κρεμαςτά ντουλάπια, πλυντιριο πιάτων, ντουλάπια
βάςθσ, γωνιακά ντουλάπια και ψθλά ντουλάπια.
Δεν μπορεί να βρίςκεται ποτζ πίςω και ποτζ μπροςτά από ψυγείο, φοφρνο,
απορροφθτιρα, φοφρνο μικροκυμάτων, κρεμαςτά ντουλάπια, πάγκο, πλυντιριο
πιάτων, εςτίεσ, ντουλάπια βάςθσ, γωνιακά ντουλάπια, ψθλά ντουλάπια και εςτίεσ.
Οι επόμενοι τρεισ κανόνεσ μζγιςτο και ελάχιςτο φψοσ και πάντα προςκολλθμζνοσ ςε
ςτθν περίπτωςθ του νεροχφτθ δεν ιςχφουν.
Κα πρζπει να βρίςκεται πάντα πάνω από πάγκο.
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χιμα 36 – Κουηίνα /υςκευζσ / Νεροχφτθσ
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Εςτίεσ
Θ επόμενθ μονάδα είναι οι εςτίεσ.
Στον τφπο ο χριςτθσ ζχει και εδϊ τρεισ επιλογζσ. Ο τφποσ των εςτιϊν μπορεί να
είναι: κεραμικζσ, θλεκτρικζσ ι φοφρνοσ. Θ επιλογι φοφρνοσ είναι θ περίπτωςθ που
οι εςτίεσ και ο φοφρνοσ είναι μια μονάδα.
Οι κανόνεσ που ςυναντϊνται ςτθν περίπτωςθ των εςτιϊν είναι οι εξισ:
Ο κενόσ χϊροσ που απαιτείται να υπάρχει μπροςτά είναι 1.20 μ.
Δεν κα πρζπει να προςκολλάται ςε ψυγείο, απορροφθτιρα, φοφρνο μικροκυμάτων,
κρεμαςτά ντουλάπια, νεροχφτθ και πλυντιριο πιάτων.
Δεν κα πρζπει ποτζ να τοποκετείται πάνω από ψυγείο, απορροφθτιρα, φοφρνο
μικροκυμάτων, φοφρνο, κρεμαςτά ντουλάπια, πλυντιριο πιάτων, νεροχφτθ,
ντουλάπια βάςθσ, γωνιακά ντουλάπια και ψθλά ντουλάπια.
Δεν κα πρζπει ποτζ να τοποκετείται κάτω από ζνα ψυγείο, φοφρνο, απορροφθτιρα,
φοφρνο μικροκυμάτων, εςτίεσ, κρεμαςτά ντουλάπια, πλυντιριο πιάτων, ντουλάπια
βάςθσ, γωνιακά ντουλάπια και ψθλά ντουλάπια.
Δεν μπορεί να βρίςκεται ποτζ πίςω και ποτζ μπροςτά από ψυγείο, φοφρνο,
απορροφθτιρα, φοφρνο μικροκυμάτων, κρεμαςτά ντουλάπια, πάγκο, πλυντιριο
πιάτων, νεροχφτθ, ντουλάπια βάςθσ, γωνιακά ντουλάπια και ψθλά ντουλάπια.
Οι κανόνεσ μζγιςτο και ελάχιςτο φψοσ και πάντα προςκολλθμζνοσ ςε ςτθν
περίπτωςθ των εςτιϊν δεν ιςχφουν.
Για τον τελευταίο κανόνα ιςχφει ότι εάν φοφρνοσ και εςτίεσ είναι δφο ανεξάρτθτεσ
μονάδεσ και όχι μία τότε οι εςτίεσ κα πρζπει να βρίςκονται πάντα πάνω από πάγκο.
Δθλαδι οι εςτίεσ ςαν μεμονωμζνθ μονάδα τοποκετοφνται πάντα πάνω ςτον πάγκο
τθσ κουηίνασ.
Το παρακάτω διάγραμμα (Σχιμα 37) παρουςιάηει τουσ κανόνεσ που αναφζραμε για
τισ εςτίεσ.
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1.20 μ μπροςτά

χιμα 37 – Κουηίνα /υςκευζσ / Εςτίεσ
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Ψυγείο
Στθν περίπτωςθ του ψυγείου και όςον αφορά το άνοιγμα ο χριςτθσ ζχει τισ εξισ
επιλογζσ:
Το άνοιγμα του ψυγείου είναι θ πόρτα. Υπάρχουν τρεισ επιλογζσ για τθν «πόρτα»:
προςανατολιςμόσ, πλικοσ και τφπο. Ο προςανατολιςμόσ είναι ο τρόποσ που ανοίγει
θ πόρτα, είτε αριςτερά είτε δεξιά. Το πλικοσ είναι πόςεσ πόρτεσ υπάρχουν ςτο
ψυγείο. Υπάρχουν ψυγεία με μια πόρτα αλλά υπάρχουν και δίκυρα ψυγεία. Και
τζλοσ ο τφποσ του ψυγείου είναι να ζχει μια ενιαία πόρτα ι να χωρίηεται ςε δφο
πόρτεσ κατά φψοσ, μια πάνω και μια κάτω. Για παράδειγμα ςτθν περίπτωςθ
μονάδασ που πάνω είναι ψυγείο και κάτω καταψφκτθσ και το κακζνα ζχει
ξεχωριςτι πόρτα.
Οι κανόνεσ για τθν περίπτωςθ του ψυγείου είναι οι εξισ:
Ο κενόσ χϊροσ που απαιτείται να υπάρχει μπροςτά είναι 1.20 μ.
Δεν κα πρζπει να προςκολλάται ςε φοφρνο, απορροφθτιρα, φοφρνο
μικροκυμάτων, κρεμαςτά ντουλάπια, νεροχφτθ και πλυντιριο πιάτων.
Δεν κα πρζπει ποτζ να τοποκετείται πάνω από εςτίεσ, απορροφθτιρα, φοφρνο
μικροκυμάτων, φοφρνο, κρεμαςτά ντουλάπια, πλυντιριο πιάτων, νεροχφτθ,
ντουλάπια βάςθσ, γωνιακά ντουλάπια και ψθλά ντουλάπια.
Δεν κα πρζπει ποτζ να τοποκετείται κάτω από εςτίεσ, φοφρνο, απορροφθτιρα,
φοφρνο μικροκυμάτων, νεροχφτθ, κρεμαςτά ντουλάπια, πλυντιριο πιάτων,
ντουλάπια βάςθσ, γωνιακά ντουλάπια και ψθλά ντουλάπια.
Δεν μπορεί να βρίςκεται ποτζ πίςω και ποτζ μπροςτά από εςτίεσ, φοφρνο,
απορροφθτιρα, φοφρνο μικροκυμάτων, κρεμαςτά ντουλάπια, πάγκο, πλυντιριο
πιάτων, νεροχφτθ, ντουλάπια βάςθσ, γωνιακά ντουλάπια και ψθλά ντουλάπια.
Ο κανόνασ εντοιχιςμζνο αναφζρεται ςτο ότι ζνα ψυγείο μπορεί να είναι
εντοιχιςμζνο μζςα ςε ντουλάπι ι και όχι.
Οι κανόνεσ μζγιςτο και ελάχιςτο φψοσ και πάντα προςκολλθμζνοσ ςε και πάντα
πάνω από ςτθν περίπτωςθ του ψυγείου δεν ιςχφουν.
Στο Σχιμα 38 παρουςιάηεται το διάγραμμα για τθν περίπτωςθ του ψυγείου.

63

χιμα 38 – Κουηίνα /υςκευζσ / Ψυγείο
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Στθ ςυνζχεια ζχουμε δφο μονάδεσ το φοφρνο μικροκυμάτων και το πλυντιριο
πιάτων που δεν είναι βαςικζσ αλλά προαιρετικζσ μονάδεσ για να τοποκετθκοφν
ςτθν κουηίνα.

Φοφρνοσ Μικροκυμάτων
Το παρακάτω διάγραμμα αφορά τθν ανάλυςθ για το φοφρνο μικροκυμάτων. Οι
κανόνεσ είναι οι ακόλουκοι:
Ο κενόσ χϊροσ που απαιτείται να υπάρχει μπροςτά είναι 1.20 μ.
Δεν κα πρζπει να προςκολλάται ςε ψυγείο, νεροχφτθ, απορροφθτιρα, πλυντιριο
πιάτων, κρεμαςτά ντουλάπια και φοφρνο.
Δεν κα πρζπει ποτζ να τοποκετείται πάνω από ψυγείο, νεροχφτθ, απορροφθτιρα,
κρεμαςτά ντουλάπια, φοφρνο, εςτίεσ, ντουλάπια βάςθσ, γωνιακά ντουλάπια, ψθλά
ντουλάπια και πλυντιριο πιάτων.
Δεν κα πρζπει ποτζ να τοποκετείται κάτω από ζνα ψυγείο, νεροχφτθ, κρεμαςτά
ντουλάπια, φοφρνο, ντουλάπια βάςθσ, γωνιακά ντουλάπια, ψθλά ντουλάπια και
πλυντιριο πιάτων.
Δεν μπορεί να βρίςκεται ποτζ πίςω και ποτζ μπροςτά από ψυγείο, νεροχφτθ,
απορροφθτιρα, κρεμαςτά ντουλάπια, πάγκο, φοφρνο, εςτίεσ, ντουλάπια βάςθσ,
γωνιακά ντουλάπια, ψθλά ντουλάπια και πλυντιριο πιάτων.
Οι κανόνεσ πάντα προςκολλθμζνο, πάντα κάτω και πάντα πάνω δεν ιςχφουν για τθν
περίπτωςθ του φοφρνου μικροκυμάτων.
Στθν περίπτωςθ «εντοιχιςμζνο» ο χριςτθσ ζχει δφο επιλογζσ: μζςα ςε ψθλό
ντουλάπι και μθδζν. Δθλαδι, ζνασ φοφρνοσ μικροκυμάτων μπορεί να είναι
εντοιχιςμζνοσ ςε ντουλάπι ι να είναι ανεξάρτθτθ μονάδα που τοποκετείται κάπου
μζςα ςτον χϊρο τθσ κουηίνασ.
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χιμα 39 – Κουηίνα /υςκευζσ / Φοφρνοσ Μικροκυμάτων
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Ρλυντιριο πιάτων
Οι κανόνεσ που ιςχφουν για το πλυντιριο πιάτων είναι οι ακόλουκοι, όπωσ αυτοί
παρουςιάηονται και ςτο Σχιμα 40.
Ο κενόσ χϊροσ που απαιτείται να υπάρχει μπροςτά είναι 1.20 μ.
Δεν κα πρζπει να προςκολλάται ςε ψυγείο, νεροχφτθ, απορροφθτιρα, φοφρνο
μικροκυμάτων, κρεμαςτά ντουλάπια και φοφρνο.
Δεν κα πρζπει ποτζ να τοποκετείται πάνω από ψυγείο, νεροχφτθ, απορροφθτιρα,
φοφρνο μικροκυμάτων, κρεμαςτά ντουλάπια, φοφρνο, εςτίεσ, ντουλάπια βάςθσ,
γωνιακά ντουλάπια και ψθλά ντουλάπια
Δεν κα πρζπει ποτζ να τοποκετείται κάτω από ζνα ψυγείο, νεροχφτθ, κρεμαςτά
ντουλάπια, φοφρνο, ντουλάπια βάςθσ, γωνιακά ντουλάπια, ψθλά ντουλάπια και
φοφρνο μικροκυμάτων.
Δεν μπορεί να βρίςκεται ποτζ πίςω και ποτζ μπροςτά από ψυγείο, νεροχφτθ,
απορροφθτιρα, κρεμαςτά ντουλάπια, πάγκο, φοφρνο, εςτίεσ, ντουλάπια βάςθσ,
γωνιακά ντουλάπια, ψθλά ντουλάπια και φοφρνο μικροκυμάτων.
Οι κανόνεσ πάντα προςκολλθμζνο, πάντα κάτω και πάντα πάνω δεν ιςχφουν για τθν
περίπτωςθ του φοφρνου μικροκυμάτων.
Στθν περίπτωςθ «εντοιχιςμζνο» ο χριςτθσ ζχει δφο επιλογζσ: μζςα ςε ψθλό
ντουλάπι και μθδζν. Δθλαδι, πλυντιριο πιάτων μπορεί να είναι εντοιχιςμζνο ςε
ντουλάπι ι να είναι ανεξάρτθτθ μονάδα που τοποκετείται κάπου μζςα ςτον χϊρο
τθσ κουηίνασ.
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χιμα 40 – Κουηίνα /υςκευζσ / Πλυντιριο Πιάτων
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Κεφάλαιο Σζταρτο
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Αξιολόγθςθ

Σελικι διευκζτθςθ και αξιολόγθςθ του χϊρου τθσ κουηίνασ.
Θ αξιολόγθςθ γίνεται με τρείσ τρόπουσ. Ππωσ αναφζρκθκε και ςτο προθγοφμενο
κεφάλαιο ο ζνασ τρόποσ είναι με το τρίγωνο εργαςιϊν, ο δεφτεροσ είναι με τουσ
δείκτεσ αξιολόγθςθσ και ο τρίτοσ είναι με ζνα ςενάριο παραςκευισ γεφματοσ και θ
μζτρθςθ τθσ ακολουκίασ των βθμάτων και του πλικουσ των διαδρομϊν μζςα ςτο
χϊρο. Ραρακάτω αναλφουμε ξεχωριςτά αυτοφσ τουσ τρείσ τρόπουσ.

Τρίγωνο εργαςιϊν
Στισ αρχζσ του 1940 οροκετικθκαν τα τρία κζντρα εργαςίασ μζςα ςτθν κουηίνα,
αποκικευςθ και ςυντιρθςθ, κακάριςμα και προετοιμαςία και τζλοσ μαγείρεμα και
ςερβίριςμα. Οι μελζτεσ ςυνεχίςτθκαν ςτο Ρανεπιςτιμιο του Cornell όπου και
επινοικθκε το τρίγωνο εργαςιϊν μζςα ςτθν κουηίνα, ςτισ αρχζσ του 1950, ωσ ζνα
τεςτ για κουηίνεσ με διαφορετικι διαρρφκμιςθ και κακόριηε τισ ςχζςεισ μεταξφ
ψυγείου, θλεκτρικισ κουηίνασ και νεροχφτθ. Θ ιδζα του τριγϊνου ιταν ότι αν αυτζσ
οι τρεισ μονάδεσ ιταν πολφ μακριά κα υπιρχαν επιπλζον βιματα μζςα ςτθν
κουηίνα κατά τθ διαδικαςία τθσ παραςκευισ φαγθτοφ. Εάν, πάλι, ιταν πολφ κοντά
τα κζντρα εργαςίασ κα επικαλφπτονταν και κα ζπρεπε ο χριςτθσ ςυνεχϊσ να
βαδίηει ενδιάμεςα ςτισ ςυςκευζσ για να κάνει τθ δουλειά του πράγμα το οποίο κα
τον δυςκόλευε.

χιμα 41 – Περιπτϊςεισ κουηίνασ ςε ανάλυςθ που δθμοςιεφτθκε ςε Πανεπιςτιμιο του Cornell (1950) [2]

Στο παραπάνω Σχιμα 41 φαίνονται οι διαδρομζσ μζςα ςε δφο διαφορετικά
διαμορφωμζνεσ κουηίνεσ. Στθν δεφτερθ εικόνα δαπανικθκε χρόνοσ και διαδρομι
ίςθ με 26,39 μζτρα περιςςότερο απ’ ότι ςτθν πρϊτθ ςφμφωνα με δθμοςίευςθ του
Ρανεπιςτθμίου του Cornell το 1950 [2].
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χιμα 42 – Σο Σρίγωνο Εργαςιϊν μζςα ςτο χϊρο τθσ Κουηίνασ [6]

Σφμφωνα με τουσ Martin και Richard Edic [6] το παραδοςιακό μοντζλο για τθ ροι
των εργαςιϊν μζςα ςτθν κουηίνα περιγράφει τθ ςχζςθ μεταξφ τθσ θλεκτρικισ
κουηίνασ, του ψυγείου και του νεροχφτθ όπωσ αυτι φαίνεται ςτο παραπάνω ςχιμα.
Το τρίγωνο εργαςιϊν είναι μια μζκοδοσ αξιολόγθςθσ του ςχεδίου τθσ κουηίνασ ςε
βαςικό επίπεδο επειδι αποτρζπει ςε μια περιοχι να γίνεται δφςβατθ από τισ άλλεσ
ι να δθμιουργοφνται διαδρομζσ μεγάλων αποςτάςεων. Αποςτάςεισ που θ
νοικοκυρά κα ζχει τισ πιο πολλζσ φορζσ ςτα χζρια τθσ ςκεφθ με φαγθτό ι ςκεφθ
που κα τα μεταφζρει. Ραρόλα αυτά, ζχει γίνει ευρζωσ αποδεκτό ότι ο νεροχφτθσ
λαμβάνεται ωσ θ πρωταρχικι περιοχι παραςκευισ φαγθτοφ. Χρθςιμοποιείται ςτθν
αρχι, τθ μζςθ και το τζλοσ τθσ διαδικαςίασ.
Για το λόγο αυτό το τρίγωνο εργαςιϊν κα πρζπει να εςτιάηει ςτθ ςχζςθ μεταξφ τθσ
περιοχισ του νεροχφτθ και των υπόλοιπων μονάδων μζςα ςτθν κουηίνα ϊςτε να
επιτυγχάνεται θ εφκολθ πρόςβαςθ κατά πρϊτων ςε αυτόν και κατά δεφτερον ςτισ
υπόλοιπεσ περιοχζσ τθσ κουηίνασ.
Σϋ ζνα κλαςικό design concept για τθν κουηίνα θ κεωρία του τριγϊνου εργαςιϊν
προτείνει ότι ο νεροχφτθσ, το ψυγείο και θ θλεκτρικι κουηίνα κα πρζπει να
παρατάςςονται ςε τριγωνικι διάταξθ ςφμφωνα με τθσ παρακάτω αρχζσ, όπωσ
αυτζσ αναλφονται από τισ Suzan Maney Lovett [17] και Charlotte Baden – Powell
[14]:
 Θ κζςθ του τριγϊνου κα πρζπει να είναι τζτοια ϊςτε θ ροι εργαςιϊν μζςα
ςτθν κουηίνα να μθν εμποδίηει τισ βαςικζσ διεργαςίεσ.
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 Θ περίμετροσ του τριγϊνου δεν κα πρζπει να ξεπερνάει τα 6.6 μζτρα και δεν
κα πρζπει να είναι λιγότερθ από 3.6 μζτρα.
 Θ κάκε πλευρά του τριγϊνου κα πρζπει να είναι μεταξφ 1.3 και 3 μζτρα ςε
μικοσ.
 Οι κφκλοι μζςα ςτο τρίγωνο κα πρζπει να αποφεφγονται ειδικά μεταξφ
νεροχφτθ και θλεκτρικισ κουηίνασ.
 Ο νεροχφτθσ και θ κουηίνα κα πρζπει να είναι ςυνδεδεμζνα με ζνα πάγκο όχι
μεγαλφτερο από 1.8 μζτρα για να μθν υπάρχει απόςταςθ μεταξφ τουσ όταν
ο χριςτθσ νοικοκυρά κουβαλά για παράδειγμα ζνα ςκεφοσ με νερό.

χιμα 43 – Σρίγωνο Εργαςιϊν, Ιδανικζσ Αποςτάςεισ [17]

Το ςχζδιο του τριγϊνου εργαςιϊν, όπωσ αυτό φαίνεται ςτο Σχιμα 43, είναι το
ιδανικό. Οι αποςτάςεισ μεταξφ των τριϊν κζντρων είναι τζτοιεσ ϊςτε το τρίγωνο να
μθν είναι οφτε πολφ μεγάλο και να δθμιουργεί μεγάλεσ αποςτάςεισ οφτε πολφ
μικρό και να δθμιουργεί μια δυςλειτουργικι διαρρφκμιςθ *17]. Οι πλευρζσ
παρουςιάηονται παραπάνω ςε ίντςεσ και ο υπολογιςμόσ τουσ ςε μζτρα είναι 1.37 μ.
μεταξφ νεροχφτθ και θλεκτρικισ κουηίνασ, 1.39 μ. μεταξφ νεροχφτθ και ψυγείου και
1.44 μ. μεταξφ θλεκτρικισ κουηίνασ και ψυγείου.
Εάν δφο άτομα δουλεφουν ταυτόχρονα ςε μια κουηίνα θ διαρρφκμιςθ κα πρζπει να
περιλαμβάνει δφο τρίγωνα. Σε μια κουηίνα με δφο τρίγωνα, αυτά κα μποροφν να
μοιράηονται μια πλευρά αλλά δεν κα πρζπει να διαςταυρϊνονται.

χιμα 44 – Δφο Σρίγωνα Εργαςιϊν μζςα ςτο χϊρο τθσ Κουηίνασ [17]
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Ρριν από το ςχεδιαςμό τθσ κουηίνασ υπάρχουν κάποιεσ ερωτιςεισ κλειδιά για τθ
διαμόρφωςθ του χϊρου εργαςίασ [15], [16].
 Ρόςα άτομα κα ςερβίρει θ κουηίνα;
 Ρόςα άτομα μοιράηονται το χϊρο και βοθκοφν ςτθ διαδικαςία παραςκευισ;
 Ροια είναι τα φψθ των ατόμων;
 Ροιεσ είναι οι θλικίεσ;
 Για ποιεσ άλλεσ χριςεισ ο χριςτθσ ζχει τθν κουηίνα; (κοινωνικότθτα,
τθλεόραςθ, πλυντιριο ροφχων, τάιςμα κατοικίδιων)
 Πλα τα γεφματα κα ςερβίρονται και κα τρϊγονται μζςα ςτο χϊρο τθσ
κουηίνασ ι ςε κάποιο γειτονικό;
 Κα υπάρχει μπαρ;
 Ο χριςτθσ κα μπορεί να εργάηεται ςε ζνα χϊρο που τα κζντρα εργαςίασ κα
είναι πολφ κοντά ι όχι;
 Ο χριςτθσ κάνει αγορζσ μια φορά το μινα κάτι το οποίο ςυνεπάγεται
μεγάλο αποκθκευτικό χϊρο ι ακόμθ περιςςότερο μια επιπλζον αποκικθ;
 Ι κάνει αγορζσ πολφ πιο ςυχνά ϊςτε να χρθςιμοποιεί λιγότερουσ
αποκθκευτικοφσ χϊρουσ;
 Υπάρχουν κάποιεσ ειδικζσ ανάγκεσ αποκικευςθσ;
 Ο χριςτθσ κζλει τισ μικροςυςκευζσ πάνω ςτον πάγκο ι κζλει τον πάγκο
άδειο;
 Ο χριςτθσ προτιμά τισ εςτίεσ ξεχωριςτά από το φοφρνο;
 Τι μθχανιςμοφσ κα προτιμοφςε ο χριςτθσ να ζχει ςτθν κουηίνα του;

Δείκτεσ Αξιολόγθςθσ
Με βάςθ τισ αρχζσ που διζπουν το τρίγωνο εργαςιϊν μζςα ςτο χϊρο τθσ κουηίνασ
αναπτφςςουμε κάποιουσ δείκτεσ αξιολόγθςθσ για τθν αποτίμθςθ τθσ διαρρφκμιςθσ
του χϊρου. Οι δείκτεσ αυτοί είναι αρικμθτικοί και ςχετίηονται με τισ αποςτάςεισ των
τριϊν κζντρων εργαςίασ, του νεροχφτθ, τθσ θλεκτρικισ κουηίνασ και του ψυγείου.
Επίςθσ οι βαςικζσ μετριςεισ γίνονται με βάςθ τισ αρχζσ τθσ τριγωνομετρίασ.
Οι δείκτεσ αυτοί μετράνε το μικοσ των πλευρϊν του τριγϊνου. Πςο πιο ιςόπλευρο
το τρίγωνο τόςο πιο ιδανικι είναι θ διαρρφκμιςθ του χϊρου τθσ κουηίνασ. Υπάρχει
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όμωσ και θ περίπτωςθ που όλεσ οι μονάδεσ τθσ κουηίνασ βρίςκονται ςε ζνα τοίχο,
πρϊτοσ τφποσ κουηίνασ, και εκεί το τρίγωνο που δθμιουργείται δεν είναι ιςόπλευρο.
Συνεπϊσ ορίηεται και άλλοσ ζνα δείκτθσ που κα μετράει τισ γωνίεσ του τριγϊνου.
Για να είναι ιδανικό το τρίγωνο πρζπει να είναι ιςόπλευρο. Λςόπλευρο τρίγωνο ςτθ
γεωμετρία είναι ζνα ιςοςκελζσ τρίγωνο που όλεσ οι πλευρζσ του είναι ίςεσ και οι
γωνίεσ ίςεσ μεταξφ τουσ με άνοιγμα 60ο .
Στόχοσ, δθλαδι, είναι το τρίγωνο που δθμιουργείται μεταξφ των τριϊν κζντρων να
ζχει τισ πλευρζσ του ίςεσ και τισ γωνίεσ ίςεσ με 60ο.
Πταν, λοιπόν, ο χριςτθσ ςχεδιάςει τθν κουηίνα τότε αυτόματα ορίηονται τα τρία
κζντρα που είναι νεροχφτθσ, θλεκτρικι κουηίνα και ψυγείο και υπολογίηεται το
τρίγωνο που δθμιουργείται. Μετροφνται τα μικθ των πλευρϊν του και
υπολογίηονται οι γωνίεσ.
Ζςτω ότι ζχουμε το νεροχφτθ = Α, τθν θλεκτρικι κουηίνα = Β και το ψυγείο = Γ.
δθμιουργείται το τρίγωνο ΑΒΓ και υπολογίηονται τα μικθ των πλευρϊν ΑΒ, ΒΓ και ΑΓ
και υπολογίηονται οι γωνίεσ Α, Β, Γ.
Θ αποτίμθςθ τθσ διαμόρφωςθσ τθσ κουηίνασ γίνεται βάςει του τριγϊνου εργαςιϊν
χρθςιμοποιϊντασ τουσ παρακάτω προτεινόμενουσ δείκτεσ αξιολόγθςθσ:
1) Μικοσ Ρεριμζτρου Π. Λδανικά 3.6μ <= Π <= 6.6μ.
2) Μζγιςτθ γωνία φmax. Λδανικά φmax=60.
3) Ελάχιςτθ γωνία φmin. Λδανικά φmin=60.
4) Αναλογία Λ = min(ΑΒ,ΑΓ,ΓΒ) / max(ΑΒ,ΑΓ,ΓΒ). Λδανικά Λ=1.
Στθν επόμενθ παράγραφο αναλφονται πζντε περιπτϊςεισ κουηίνασ για ζνα ςενάριο
παραςκευισ φαγθτοφ και γίνεται αποτίμθςθ τθσ διαρρφκμιςθσ του χϊρου βάςει
του τριγϊνου εργαςιϊν και των δεικτϊν αξιολόγθςθσ.

Ρεριπτϊςεισ διαμόρφωςθσ κουηίνασ
Ραραπάνω αναλφκθκε το τρίγωνο εργαςιϊν και οι δείκτεσ αξιολόγθςθσ για τθν
αποτίμθςθ ενόσ διαμορφωμζνου χϊρου κουηίνασ. Στθν παράγραφο αυτι
παρατίκενται πζντε διαφορετικά ςενάρια ςχεδιαςμοφ κουηίνασ από χριςτεσ και μια
προτεινόμενθ απόκριςθ του προγράμματοσ βάςει των δεικτϊν αξιολόγθςθσ και του
πλικουσ των διαδρομϊν ςτο χϊρο τθσ κουηίνασ. Τα αποτελζςματα παρουςιάηονται
αναλυτικά ςε πίνακα αποτελεςμάτων.
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Ζχουμε πζντε χριςτεσ που τουσ δόκθκε ζνασ ςυγκεκριμζνοσ χϊροσ 12.25 τ.μ. μζςα
ςτον οποίο κα ςχεδιάςουν μια κουηίνα. Ο χϊροσ είναι ζνα τετράγωνο με πλευρζσ
εξωτερικά 3.5 μζτρα, με μια πόρτα ςτθν αριςτερι μεριά με άνοιγμα 0.90 μζτρα και
ζνα παράκυρο ςτθν πάνω πλευρά του τετραγϊνου.
Το ςχζδιο που προκφπτει φαίνεται ςτο Σχιμα 45.

χιμα 45 – Χϊροσ Κουηίνασ για Μελζτθ εναρίων

Ο πρϊτοσ χριςτθσ τοποκζτθςε το νεροχφτθ κάτω ακριβϊσ από το παράκυρο, ζβαλε
το πλυντιριο πιάτων και το ψυγείο ςτθν δεξιά μεριά ενϊ τθν θλεκτρικι κουηίνα τθν
τοποκζτθςε ςτθν αριςτερι μεριά. Ντουλάπια κρεμαςτά υπάρχουν δεξιά και
αριςτερά κατά μικοσ των πλευρϊν του τοίχου ενϊ ςυρτάρια ζβαλε δίπλα ακριβϊσ
από το νεροχφτθ. Επίςθσ ικελε μζςα ςτο χϊρο τθσ κουηίνασ να υπάρχει και τραπζηι
που κα μπορεί να κάκεται τετραμελισ οικογζνεια.
Το ςχζδιο που προκφπτει από τισ απαιτιςεισ του πρϊτου χριςτθ κακϊσ και το
τρίγωνο εργαςιϊν μεταξφ των κζντρων φαίνεται ςτο Σχιμα 46.

χιμα 46 – χζδιο Κουηίνασ Πρϊτου Χριςτθ και Σρίγωνο Εργαςιϊν

Ο δεφτεροσ χριςτθσ ιταν μια μθτζρα τριϊν παιδιϊν που ικελε αρκετό ελεφκερο
χϊρο ςτθν κουηίνα τθσ. Ικελε κατά πρϊτον να υπάρχει νθςίδα ςτθ μζςθ τθσ
κουηίνασ ςτθν οποία κα τοποκετοφςε τθν θλεκτρικι κουηίνα κακϊσ και μπαρ για το
πρωινό των παιδιϊν. Τοποκζτθςε λοιπόν τθ νθςίδα ςτθ μζςθ και ςτθν πάνω μεριά
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τθσ κουηίνασ ζβαλε το νεροχφτθ με το πλυντιριο πιάτων δίπλα του και το ψυγείο
ςτα αριςτερά. Στον κάτω τοίχο τθσ κουηίνασ τϊρα που ζμενε κενόσ τοποκζτθςε
ψθλά ντουλάπια αποκικευςθσ ενϊ δεν ικελε κακόλου κρεμαςτά ντουλάπια.
Θ διαρρφκμιςθ που προκφπτει κακϊσ και το τρίγωνο εργαςιϊν παρουςιάηεται ςτο
Σχιμα 47.

χιμα 47 – χζδιο Κουηίνασ Δεφτερου Χριςτθ και Σρίγωνο Εργαςιϊν

Ο τρίτοσ χριςτθσ ικελε ςτθν κουηίνα χϊρο για τραπζηι φαγθτοφ αλλά και για
διακοςμθτικά και φυτά. Ρροτίμθςε λοιπόν να μθν αξιοποιιςει όλουσ του τοίχουσ
του χϊρου. Τοποκζτθςε το νεροχφτθ κάτω από το παράκυρο και το πλυντιριο
πιάτων ςτα αριςτερά – να διευκρινίςουμε ότι ο χριςτθσ είναι αριςτερόχειρασ και
κακϊσ μασ είπε τον βολεφει αυτι θ κζςθ. Τθν κουηίνα ηιτθςε να τθ βάλουμε ςτα
αριςτερά και το ψυγείο ςτθν πάνω δεξιά γωνία. Ντουλάπια κρεμαςτά είναι μόνο
ςτθν αριςτερι μεριά όπου είναι και ο απορροφθτιρασ.
Θ διάταξθ όπωσ προκφπτει φαίνεται ςτο Σχιμα 48.

χιμα 48 – χζδιο Κουηίνασ Σρίτου Χριςτθ και Σρίγωνο Εργαςιϊν

Το επόμενο ςχζδιο είναι από ζνα ηευγάρι που ικελε όςο το δυνατό πιο πολλοφσ
αποκθκευτικοφσ χϊρουσ και μπαρ μζςα ςτθν κουηίνα ενϊ δεν τουσ ενδιζφερε αν
υπάρχει τραπζηι κουηίνασ ι όχι γιατί το ακριβϊσ δίπλα δωμάτιο μπορεί να γίνει
τραπεηαρία. Ο νεροχφτθσ και πάλι τοποκετείται κάτω από το παράκυρο το ψυγείο –
που είναι αμερικανικοφ τφπου - αριςτερά και θ θλεκτρικι κουηίνα ςτα αριςτερά. Ο
πάγκοσ ςτθν περίπτωςθ αυτι ςυνεχίηεται κάνοντασ γωνία από τα δεξιά προσ τα
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αριςτερά ςχθματίηοντασ ζνα ανάποδο G. Εκεί ςτθν γωνία τοποκζτθςαν το μπαρ. Θ
αριςτερι μεριά είναι όλθ ψθλά ντουλάπια ενϊ ςτα δεξιά υπάρχουν κατά μικοσ του
τοίχου ντουλάπια κρεμαςτά.
Το Σχιμα 49 είναι το ςχζδιο του τζταρτου χριςτθ.

χιμα 49 – χζδιο Κουηίνασ Σζταρτου Χριςτθ και Σρίγωνο Εργαςιϊν

Ο τελευταίοσ χριςτθσ είναι μια φοιτιτρια που χρθςιμοποιεί τθν κουηίνα και ςαν
χϊρο μελζτθσ ςυνεπϊσ ικελε ζνα τραπζηι μζςα ςτο χϊρο τθσ κουηίνασ. Τοποκζτθςε
τθν θλεκτρικι κουηίνα και το ψυγείο - το οποίο ικελε να είναι μικρό με φψοσ 0.90
μζτρα για να ζχει ακόμα περιςςότερθ επιφάνεια πάγκου - ςτα αριςτερά και το
νεροχφτθ δεξιά ενϊ ζφτιαξε μια γωνία μζςα ςτο χϊρο τθν οποία όπωσ μασ είπε
ικελε για προςωπικι χριςθ. Να προςκζςουμε ότι πάνω από τθν θλεκτρικι κουηίνα
και από το νεροχφτθ υπάρχουν κρεμαςτά ντουλάπια κατά μικοσ των δφο πλευρϊν
του χϊρου.
Θ διαρρφκμιςθ παρουςιάηεται ςτο Σχιμα 50.

χιμα 50 – χζδιο Κουηίνασ Πζμπτου Χριςτθ και Σρίγωνο Εργαςιϊν

Για τισ πζντε αυτζσ περιπτϊςεισ και με βάςθ τουσ δείκτεσ αξιολόγθςθσ κα
μελετιςουμε αν το ςχζδιο τθσ κουηίνασ είναι λειτουργικό. Τα αποτελζςματα τθσ
ανάλυςθσ παρουςιάηονται ςτον παρακάτω πίνακα (Σχιμα 51).

77

Για τον πρϊτο χριςτθ εάν υποκζςουμε ότι το τρίγωνο ΑΒΓ που δθμιουργοφν τα τρία
κζντρα ζχει κορυφζσ Α = νεροχφτθσ, Β = ψυγείο και Γ = θλεκτρικι κουηίνα ζχουμε ότι
ΑΒ = 2.38 μ., ΒΓ = 2.75 και ΑΓ = 1.38 μ. και γωνίεσ Α = 90ο, Β = 30ο και Γ = 60ο.
Για τθν περίπτωςθ του δεφτερου χριςτθ με τρίγωνο ΑΒΓ με κορυφζσ Α = νεροχφτθσ,
Β = ψυγείο και Γ = θλεκτρικι κουηίνα ζχουμε ότι ΑΒ = 1.06 μ., ΒΓ = 1.24 και ΑΓ = 1.00
μ. και γωνίεσ Α = 77ο, Β = 46ο και Γ = 57ο.
Για το ςχζδιο του χριςτθ νοφμερο τρία εάν υποκζςουμε ότι το τρίγωνο ΑΒΓ που
δθμιουργείται ζχει κορυφζσ Α = νεροχφτθσ, Β = ψυγείο και Γ = θλεκτρικι κουηίνα
τότε οι πλευρζσ ΑΒ, ΑΓ και ΒΓ ζχουν μικθ 1.31 μ., 1.14 μ. και 2.37 μ. αντίςτοιχα. Θ
γωνία Α είναι ίςθ με 150ο, θ γωνία Β είναι ίςθ με 14ο και θ γωνία Γ είναι ίςθ με 16ο.
Για τθν περίπτωςθ του τζταρτου χριςτθ το τρίγωνο ΑΒΓ με Α το νεροχφτθ, Β το
ψυγείο και Γ τθν θλεκτρικι κουηίνα ζχουμε ότι ΑΒ = 1.54 μ., ΑΓ = 1.39 μ. και ΒΓ =
2.11 μ. και οι γωνίεσ είναι Α = 92ο, Β = 41ο και Γ = 47ο.
Για τον πζμπτο και τελευταίο χριςτθ ζχουμε ότι Α = νεροχφτθσ, Β = ψυγείο και Γ =
θλεκτρικι κουηίνα με μικθ πλευρϊν ΑΒ = 2.04 μ., ΑΓ = 1.94 μ. και ΒΓ = 1.15 μ. και
γωνίεσ Α = 34ο, Β = 68ο και Γ = 78ο.
Δείκτεσ
Πρϊτοσ
Αξιολόγθςθσ Χριςτθσ
/Χριςτεσ

Δεφτεροσ Σρίτοσ
Χριςτθσ Χριςτθσ

Σζταρτοσ Πζμπτοσ
Χριςτθσ Χριςτθσ

Μικοσ
περιμζτρου

6.51 μ.

3.30 μ.

4.82 μ.

5.04 μ.

5.13

3.6<=Ρ<6.6

Μζγιςτθ
γωνία

90ο

77ο

150ο

92ο

78ο

ιδανικό=60ο

Ελάχιςτθ
γωνία

30ο

46ο

14ο

41ο

34ο

ιδανικό=60ο

Ελάχιςτθ
αναλογία

0.50

0.80

0.48

0.65

0.56

Λδανικό=1

χιμα 51 – Πίνακασ Αποτελεςμάτων Δεικτϊν Αξιολόγθςθσ

Από τα παραπάνω αποτελζςματα παρατθροφμε ότι:
Το τρίγωνο εργαςιϊν για το ςχζδιο του πρϊτου χριςτθ όςον αφορά τον πρϊτο
δείκτθ αξιολόγθςθσ είναι λανκαςμζνο. Το μικοσ τθσ περιμζτρου είναι μεγαλφτερο
από το μζγιςτο ιδανικό όριο. Οι γωνίεσ όμωσ που δθμιουργοφνται είναι ςχετικά
κοντά ςτισ 60ο με μια γωνία να είναι ακριβϊσ 60ο αλλά θ αναλογία των πλευρϊν
είναι 0.5 που ςθμαίνει ότι απζχει αρκετά από το ιδανικό. Θ λφςθ που προτείνεται

78

για τθν περίπτωςθ του πρϊτου χριςτθ με βάςθ τα δεδομζνα του δικοφ του
ςχεδιαςμοφ, είναι να μεταφερκεί το ψυγείο ςτθν ίδια ευκεία με τθν θλεκτρικι
κουηίνα ζτςι ϊςτε να δθμιουργθκεί ζνα ιςοςκελζσ τρίγωνο που κα ζχει μικρότερα
μικθ πλευρϊν.
Για το τρίγωνο εργαςιϊν του δεφτερου χριςτθ παρά το γεγονόσ ότι το άκροιςμα
του μικουσ των πλευρϊν του είναι μικρότερο του 3.6 που είναι το ελάχιςτο όριο
μικουσ τθσ περιμζτρου μποροφμε να ποφμε ότι είναι το μόνο που πλθςιάηει το
ιδανικό. Επίςθσ όλεσ του οι γωνίεσ πλθςιάηουν κατά πολφ τισ 60ο. Ακόμθ είναι θ
μοναδικι περίπτωςθ που θ αναλογία των πλευρϊν πλθςιάηει ςτθν ιδανικι. Θ μόνθ
αλλαγι που κα μποροφςε να προτακεί είναι θ απομάκρυνςθ κατά λίγα εκατοςτά
τθσ νθςίδασ που υπάρχει ςτο κζντρο του δωματίου ζτςι ϊςτε οι πλευρζσ να γίνουν
μεγαλφτερεσ και είναι μζςα ςτα αποδεκτά όρια.
Στθν τρίτθ περίπτωςθ θ περίμετροσ του τριγϊνου εργαςιϊν είναι μζςα ςτα όρια
όμωσ οι γωνίεσ του τριγϊνου απζχουν κατά πολφ από το ιδανικό με μια,
ςυγκεκριμζνα, γωνία να είναι αμβλεία και οι άλλεσ δφο πολφ μικρζσ. Το
αποτζλεςμα αυτό κα ιταν δεκτό μόνο ςτθν περίπτωςθ που τα τετραγωνικά του
χϊρου ιταν περιοριςμζνα και ο χριςτθσ μποροφςε να τοποκετιςει τισ ςυςκευζσ
μόνο ςε ζνα τοίχο. Μια ενδεικτικι αλλαγι είναι να μεταφερκεί ο νεροχφτθσ
αριςτερά και θ θλεκτρικι κουηίνα προσ τα κάτω ζτςι ϊςτε να μεγαλϊςουν οι γωνίεσ
από τισ κλίςεισ των πλευρϊν. Το γεγονόσ ότι κα απομακρυνκοφν κάπωσ τα κζντρα,
πράγμα το οποίο ςυνεπάγεται και επιμικυνςθ των πλευρϊν, δεν δθμιουργεί
κανζνα πρόβλθμα γιατί το μικοσ περιμζτρου είναι μζςα ςτα ιδανικά όρια και ζχει
περικϊριο αφξθςθσ. Επίςθσ αυτό κα βοθκιςει και να αυξθκεί και θ αναλογία των
πλευρϊν.
Για το τρίγωνο που δθμιουργείται μετά το ςχεδιαςμό του τζταρτου χριςτθ
παρατθροφμε ότι θ περίμετροσ είναι μζςα ςτα όρια και οι γωνίεσ ςχετικά κοντά ςτο
ιδανικό. Θ λφςθ που κα μποροφςε να κάνει το τρίγωνο ιδανικό είναι να
μεταφερκοφν το ψυγείο και θ θλεκτρικι κουηίνα κάποια εκατοςτά προσ τα κάτω
ζτςι ϊςτε οι πλευρζσ ΑΒ και ΑΓ να επιμθκυνκοφν και ςυνεπϊσ και θ αναλογία των
πλευρϊν να πλθςιάςει το 1, θ γωνία Α να μικρφνει και να επιτευχτεί το ιδανικό
τρίγωνο.
Για τον πζμπτο και τελευταίο χριςτθ οι παρατθριςεισ είναι ότι: θ περίμετροσ του
τριγϊνου εργαςιϊν είναι ανάμεςα ςτα ιδανικά όρια, υπάρχει μια γωνία που
πλθςιάηει το ιδανικό ενϊ οι άλλεσ δφο αποκλίνουν και θ αναλογία είναι πολφ
χαμθλι ςε ςχζςθ με το ιδανικό. Για τθν περίπτωςθ αυτι θ προτεινόμενθ λφςθ είναι
να απομακρυνκοφν το ψυγείο και θλεκτρικι κουηίνα ϊςτε θ πλευρά ΒΓ να
επιμθκυνκεί και ςυνεπϊσ και οι γωνίεσ και θ αναλογία να αλλάξουν. Υπάρχουν
περικϊρια επιμικυνςθσ κακϊσ θ περίμετροσ είναι 5.13 μ. και ζχει περικϊριο να
αυξθκεί κατά 1.47 μ. μζχρι το ανϊτατο όριο τθσ περιμζτρου.
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ενάριο παραςκευισ φαγθτοφ – Διαδρομζσ μζςα ςτο χϊρο τθσ κουηίνασ
Στο ςθμείο αυτό κα μετριςουμε το πλικοσ των διαδρομϊν, πλικοσ διαδρομϊν = Δ,
και ιςχφει ότι όςο μικρότερο είναι το Δ τόςο το καλφτερο, αφοφ ο χριςτθσ τθσ
κουηίνασ δεν κα χρειαςτεί να κάνει πολλζσ διαδρομζσ τθν ϊρα τθσ εργαςίασ του.
Για το ςενάριο φαγθτοφ και για τισ πζντε περιπτϊςεισ ιςχφει ότι:
Ο χϊροσ είναι ιδθ κακαρόσ με τα τρόφιμα τακτοποιθμζνα ςτουσ χϊρουσ
αποκικευςθσ, τα κουηινικά ςκεφθ ςτα ντουλάπια ζτοιμα για τθν προετοιμαςία
γεφματοσ. Και παίρνουμε δεδομζνο ότι οι εςτίεσ και ο φοφρνοσ είναι μια μονάδα.
Το γεφμα περιλαμβάνει ζνα κυρίωσ πιάτο, μια ςαλάτα και ζνα γλυκό
Κυρίωσ πιάτο – Κρζασ με πατάτεσ ςτο φοφρνο
Κινιςεισ του χριςτθ.
Ραίρνει από το ψυγείο το κρζασ και το τοποκετεί ςτο νεροχφτθ.
Ραίρνει από το ντουλάπι ζνα μπολ και το τοποκετεί ςτο νεροχφτθ για να πλφνει το
κρζασ.
Ραίρνει από το ντουλάπι ζνα πυρζξ για να βάλει το κακαρό πλζον κρζασ.
Ραίρνει από τον πάγκο τισ πατάτεσ που τισ ζχει ςε ζνα μπολ.
Φζρνει τισ πατάτεσ ςτο νεροχφτθ για πλφςιμο.
Ραίρνει από ςυρτάρι μαχαίρι για το ξεφλοφδιςμα.
Τοποκετεί τισ πατάτεσ ςτο πυρζξ.
Ραίρνει από ντουλάπι αλάτι, μπαχαρικά λάδι για το φαγθτό.
Τοποκετεί το πυρζξ φαγθτοφ ςτο φοφρνο.
Σαλάτα
Ραίρνει από το ψυγείο τα λαχανικά.
Τα τοποκετεί ςτο νεροχφτθ για πλφςιμο.
Βγάηει από ντουλάπι μπολ να τοποκετιςει τα λαχανικά.
Ραίρνει από ντουλάπι αλάτι και λάδι για να βάλει ςτθ ςαλάτα.
Βάηει το μπολ με τθ ςαλάτα ςτο ψυγείο μζχρι τθν ϊρα του φαγθτοφ.
Επιδόρπιο – Ραγωτό
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Ραίρνει από ψυγείο υλικά για το παγωτό.
Ραίρνει από ντουλάπι ζνα μπολ.
Φζρνει το μίξερ χειρόσ από ντουλάπι ςτον πάγκο.
Ανακατεφει τα υλικά.
Τοποκετεί το μπολ ςτθν κατάψυξθ.
Αυτά είναι τα βιματα για τθν παραςκευι φαγθτοφ. Εάν κζλουμε να επεκτακοφμε
περιςςότερο τότε μποροφμε να προςκζςουμε ςτθ διαδικαςία και το ςερβίριςμα
του φαγθτοφ παίρνοντασ πιάτα και πιροφνια κακϊσ και τθ διαδικαςία
κακαρίςματοσ του τραπεηίου με το πλφςιμο των πιάτων.
Χριςτθσ Νοφμερο Ζνα
Το ςχζδιο από το χριςτθ νοφμερο ζνα φαίνεται ςτο Σχιμα 52.

χιμα 52 – Κουηίνα Χριςτθ Νοφμερο 1, Διαδρομζσ

Με μαφρο χρϊμα απεικονίηεται θ ακολουκία των διαδρομϊν που κάνει ο χριςτθσ
ςτθν προκειμζνθ περίπτωςθ για το κυρίωσ πιάτο και για τθ ςαλάτα και με κόκκινο
για το επιδόρπιο. Το πλικοσ των διαδρομϊν είναι Δ = 18.
Ραρατθροφμε ότι οι διαδρομζσ που κάνει ο χριςτθσ δεν ςυμπίπτουν με το τρίγωνο
που δθμιουργοφν τα κζντρα εργαςίασ όπωσ αυτό απεικονίηεται ςτο Σχιμα 46.
Ραρολαυτά, δεν παρατθρείται κάποιο πλικοσ διαδρομϊν προσ ζνα ςυγκεκριμζνο
ςθμείο ζτςι ϊςτε να είμαςτε ςε κζςθ να ποφμε ότι θ τοποκζτθςθ των τριϊν
κζντρων είναι λανκαςμζνθ. Υπάρχει όμωσ ζνα ςχεδιαςτικό λάκοσ του χριςτθ όςον
αφορά τθν τοποκζτθςθ του πλυντθρίου πιάτων και αυτό φαίνεται από τθν επιπλζον
διαδρομι που κάνει από το νεροχφτθ ςτο πλυντιριο πιάτων όπωσ αυτι
παρουςιάηεται ςτθν πάνω δεξιά γωνία του Σχιματοσ 52 και αυτό πρζπει να αλλάξει
κζςθ. Ραρολαυτά εάν το ψυγείο μετακινθκεί προσ τα πάνω δεν κα χρειάηονται οι
δφο μεγάλεσ διαδρομζσ που γίνονται προσ αυτό και το πλικοσ των διαδρομϊν κα
ςυγχωνευτεί.
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Χριςτθσ Νοφμερο Δφο
Το ςχζδιο τθσ κουηίνασ από το χριςτθ νοφμερο δφο είναι το ακόλουκο (Σχιμα 53).
Βλζπουμε και εδϊ το πλικοσ των διαδρομϊν που κάνει ο χριςτθσ.

χιμα 53 - Κουηίνα Χριςτθ Νοφμερο 2, Διαδρομζσ

Το πλικοσ των διαδρομϊν για το δεφτερο χριςτθ είναι Δ = 16. Ραρατθροφμε, ςτθν
περίπτωςθ του δεφτερου χριςτθ, ότι οι διαδρομζσ ςυμπίπτουν ακριβϊσ με το
τρίγωνο που δθμιουργοφν τα κζντρα εργαςίασ. Πλο το πλικοσ των διαδρομϊν
παρατθροφνται πάνω ςτισ πλευρζσ του τριγϊνου με ελάχιςτεσ αποκλίςεισ. Θ
τοποκζτθςθ δθλαδι των μονάδων με βάςθ τισ διαδρομζσ που γίνονται ςτο ςχζδιο
του δεφτερου χριςτθ είναι ιδανικι. Το πλυντιριο πιάτων ςτθν περίπτωςθ αυτι δεν
αποτελεί πρόβλθμα ςτο ςθμείο που ζχει τοποκετθκεί για το λόγο ότι βρίςκεται
ακριβϊσ δίπλα ςτο πλυντιριο και δεν απαιτείται επιπλζον διαδρομι. Στθν
περίπτωςθ λοιπόν αυτι δεν απαιτείται κάποια ςθμαντικι αλλαγι.
Χριςτθσ Νοφμερο Σρία
Οι διαδρομζσ που κάνει ο τρίτοσ χριςτθσ φαίνονται ςτο Σχιμα 54. Το πλικοσ των
διαδρομϊν είναι Δ = 15. Με μαφρο χρϊμα είναι οι διαδρομζσ που κάνει για το
κυρίωσ γεφμα και για τθ ςαλάτα και το κόκκινο για το επιδόρπιο.

χιμα 54 - Κουηίνα Χριςτθ Νοφμερο 3, Διαδρομζσ
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Στθν περίπτωςθ αυτι βλζπουμε ότι υπάρχει ζνα πλικοσ διαδρομϊν ςτθν πάνω
δεξιά γωνία. Οι διαδρομζσ ςυμπίπτουν με το τρίγωνο εργαςιϊν όπωσ αυτό
δθμιουργείται από τα τρία κζντρα, όμωσ δεν είναι ομοιόμορφθ θ κατανομι τουσ.
Δεν υπάρχουν αποκλίςεισ από τισ πλευρζσ του τριγϊνου και βλζπουμε ότι δεν
υπάρχει και μεγάλθ μετακίνθςθ του χριςτθ ςτθν κουηίνα. Θ αλλαγι πρζπει να γίνει
όςον αφορά τθ δθμιουργία ενόσ πιο ιςόπλευρου τριγϊνου για να είναι ομοιόμορφθ
θ κατανομι των διαδρομϊν.
Χριςτθσ Νοφμερο Σζςςερα
Ραρακάτω, ςτο Σχιμα 55, παρουςιάηεται το ςχζδιο τθσ κουηίνασ με τισ διαδρομζσ
για τθν παραςκευι του γεφματοσ από τον τζταρτο χριςτθ. Το πλικοσ των
διαδρομϊν είναι Δ = 16.

χιμα 55 - Κουηίνα Χριςτθ Νοφμερο 4, Διαδρομζσ

Στο παραπάνω ςχζδιο του τζταρτου χριςτθ (Σχιμα 55) παρατθροφμε ότι το
μεγαλφτερο μζροσ των διαδρομϊν πραγματοποιείται ςτθν πάνω αριςτερι γωνία.
Ραρολαυτά κάποιεσ διαδρομζσ ςυμπίπτουν με το τρίγωνο εργαςιϊν όπωσ αυτό
προκφπτει από τα τρία κζντρα μετά τθν τοποκζτθςι τουσ ςτο χϊρο.
Χριςτθσ Νοφμερο Πζντε
Το ςχζδιο τθσ κουηίνασ από τον πζμπτο και τελευταίο χριςτθ φαίνεται ςτο Σχιμα
56.

χιμα 56 – Κουηίνα Χριςτθ Νοφμερο 5, Διαδρομζσ
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Στθν περίπτωςθ αυτι βλζπουμε ότι γίνονται κάποιεσ διαδρομζσ που ςυμπίπτουν με
τισ πλευρζσ του τριγϊνου. Δεν υπάρχει βζβαια κάποια ςυγκεκριμζνθ αλλθλουχία
διαδρομϊν αλλά αυτό οφείλεται ςτο γεγονόσ ότι θ κουηίνα που ζχει ςχεδιαςτεί
είναι τφπου «παράλλθλθσ διάταξθσ». Το πλικοσ των διαδρομϊν για τθν τελευταία
περίπτωςθ είναι Δ = 15.

Συμπεράςματα
Στα παραπάνω ςχιματα εμφανίηονται με μαφρο χρϊμα οι διαδρομζσ που κάνει ο
χριςτθσ για τθν παραςκευι του φαγθτοφ και τθσ ςαλάτασ και με κόκκινο χρϊμα οι
διαδρομζσ για τθν παραςκευι του παγωτοφ.
Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ ζχουμε πάρει ςαν ςυνκικθ ότι τα ντουλάπια με τα ςκεφθ
βρίςκονται δίπλα ςτο νεροχφτθ και κοντά ςτο ψυγείο. Βλζπουμε το πλικοσ των
διαδρομϊν που γίνεται κατά τθ διαδικαςία παραςκευισ του φαγθτοφ ανάμεςα ςτο
ψυγείο και το νεροχφτθ, ενϊ ο φοφρνοσ δεν χρθςιμοποιείται παρά μόνο μία φορά.
Από τα ςχιματα βλζπουμε ότι το μικρότερο τρίγωνο προκφπτει ςτθν δεφτερθ
περίπτωςθ που θ νοικοκυρά ζχει τοποκετιςει τθ νθςίδα ςτθ μζςθ, γεγονόσ που
φζρνει τα κζντρα ακόμθ πιο κοντά και κάνει το τρίγωνο ιςόπλευρο - ιδανικό. Επίςθσ
ςτθν περίπτωςθ αυτι το πλικοσ των διαδρομϊν είναι ίςο με Δ = 16 που, από τα
αποτελζςματα του πίνακα των δεικτϊν αξιολόγθςθσ, όπωσ αυτά φαίνονται ςτο
Σχιμα 58, είναι θ δεφτερθ μικρότερθ τιμι.
Στισ περιπτϊςεισ ζνα και τζςςερα, με κριτιριο ο πλικοσ των διαδρομϊν, παρά το
γεγονόσ ότι οι τιμζσ των διαδρομϊν είναι Δ=18 και Δ=16 αντίςτοιχα, κα
μποροφςαμε να ποφμε ότι το τρίγωνο που δθμιουργείται είναι κοντά ςτθν ιδανικι
του μορφι γιατί τείνει να γίνει ιςόπλευρο. Θ περίπτωςθ πζντε, κακϊσ φαίνεται,
παρά το γεγονόσ ότι ο χριςτθσ κάνει τισ λιγότερεσ διαδρομζσ, Δ = 15, είναι θ
λιγότερο εργονομικι κουηίνα κακϊσ ο χριςτθσ κινείται ςυνεχϊσ από τθ μια πλευρά
ςτθν άλλθ με αποτζλεςμα τθ ςπατάλθ χρόνου. Τζλοσ και θ τρίτθ περίπτωςθ κα
μποροφςε κανείσ να πει ότι είναι ιδανικι για τθ κζςθ του νεροχφτθ με το ψυγείο
γιατί είναι πολφ κοντά και περιορίηει τισ διαδρομζσ μεταξφ τουσ αλλά ο φοφρνοσ
βρίςκεται αρκετά μακριά και ζτςι τθν αποκλείει από τθν ιδανικι περίπτωςθ.
Ραρολαυτά είναι μια από τισ δφο περιπτϊςεισ με τισ λιγότερεσ διαδρομζσ.
Μετά από αυτι τθ μελζτθ και ςε ςυνδυαςμό με τουσ δείκτεσ αξιολόγθςθσ
προτείνουμε ότι πρζπει να οριςτοφν κάποιεσ επιπρόςκετεσ μεταβλθτζσ που κα
παρουςιάηουν ςτο χριςτθ κάποιεσ εναλλακτικζσ προτάςεισ για το ςχζδιο τθσ
κουηίνασ. Μεταβλθτζσ που υπολογίηουν και πλθροφοροφν το χριςτθ αν θ
διαρρφκμιςθ τθσ κουηίνασ του είναι θ βζλτιςτθ δυνατι που κα μποροφςε να γίνει
για το χϊρο που διακζτει. Ριο αναλυτικά, το πρόγραμμα και εφόςον ο χριςτθσ ζχει
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ςχεδιάςει τθν κουηίνα, εφόςον ζχει ειςάγει ςτο χϊρο τισ μονάδεσ εργαςίασ,
υπολογίηει το τρίγωνο που προκφπτει μεταξφ των κζντρων, αξιολογεί τθ κζςθ τθσ
κάκε μονάδασ μετά από μετριςεισ των δεικτϊν αλλά κατά δεφτερον και προτείνει
από μόνο του κάποιεσ λφςεισ ςτο χριςτθ για το πϊσ κα ιταν πιο εργονομικι θ
κουηίνα του. Πταν ζχει λοιπόν υπολογιςτεί το τρίγωνο τότε το πρόγραμμα
προςπακεί να προςαρμόςει ςτα δεδομζνα του χριςτθ ζνα νζο ιςόπλευρο τρίγωνο
για το ςυγκεκριμζνο χϊρο και προτείνει μια εκ νζου διευκζτθςθ των κζντρων τθσ
κουηίνασ για ζνα πιο εργονομικό αποτζλεςμα.
Για παράδειγμα ςτθν περίπτωςθ του πζμπτου χριςτθ παρατθροφμε ότι υπάρχει μια
ανομοιομορφία ςτθν κατανομι των διαδρομϊν. Θ μονάδεσ είναι ςε παράλλθλθ
διάταξθ. Θ μελζτθ των διαδρομϊν κακϊσ και οι δείκτεσ αξιολόγθςθσ του τριγϊνου
εργαςιϊν δεν είναι πολφ κοντά ςτισ ιδανικζσ τιμζσ.
Γίνεται λοιπόν ζνασ υπολογιςμόσ με βάςθ το πλικοσ των διαδρομϊν και τα
αποτελζςματα των μετριςεων των δεικτϊν και προτείνεται ζνα νζο τρίγωνο
εργαςιϊν, μια εκ νζου διαρρφκμιςθ τθσ κουηίνασ όπωσ αυτι παρουςιάηεται ςτο
παρακάτω Σχιμα 57.

χιμα 57 – Πρόταςθ προγράμματοσ για νζο τρίγωνο εργαςιϊν – Νζα διαρρφκμιςθ κουηίνασ

Πλα τα ςτοιχεία του χϊρου που αφοροφν τθν «καταςκευι», όπωσ ντουλάπια βάςθσ
για παράδειγμα, παραμζνουν ςτακερά και αλλάηουν μόνο οι μονάδεσ – ςυςκευζσ
που αποτελοφν τα τρία κζντρα, ο νεροχφτθσ, θ θλεκτρικι κουηίνα και το ψυγείο.
Ραρατθροφμε εδϊ ότι, με βάςθ των υπολογιςμό των δεικτϊν αξιολόγθςθσ , το
πρόγραμμα δίνει μια νζα διαρρφκμιςθ του χϊρου τθσ κουηίνασ. Θ θλεκτρικι
κουηίνα – φοφρνοσ μετατοπίςτθκε προσ τα πάνω ενϊ το ψυγείο προσ τα κάτω.
Αυτι είναι μια από τισ προτάςεισ τθσ εφαρμογισ για ζναν πιο εργονομικό χϊρο. Το
τρίγωνο που δθμιουργείται είναι ιςόπλευρο με ΑΒ= ΒΓ = ΓΑ = 1,71 και θ περίμετροσ
του τριγϊνου είναι ίςθ με Ρ = 5.13 όςο ακριβϊσ ιταν και ςτθν αρχι μόνο που τϊρα
όλεσ οι πλευρζσ ζχουν το ίδιο μικοσ. Θ μζγιςτθ και θ ελάχιςτθ γωνία είναι ίςεσ με
60ο και θ ελάχιςτθ αναλογία είναι ίςθ με 1. Συνεπϊσ αυτι είναι θ ιδανικι
διαρρφκμιςθ του ςυγκεκριμζνου χϊρου κουηίνασ.
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Ο πίνακασ με τουσ δείκτεσ αξιολόγθςθσ μετά και τθ μζτρθςθ των διαδρομϊν
παρουςιάηεται ςτο Σχιμα 58.
Δείκτεσ
Πρϊτοσ
Αξιολόγθςθσ Χριςτθσ
/Χριςτεσ

Δεφτεροσ Σρίτοσ
Χριςτθσ Χριςτθσ

Σζταρτοσ Πζμπτοσ
Χριςτθσ Χριςτθσ

Μικοσ
περιμζτρου

6.51 μ.

3.30 μ.

4.82 μ.

5.04 μ.

5.13

3.6<=Ρ<6.6

Μζγιςτθ
γωνία

90ο

77ο

150ο

92ο

78ο

ιδανικό=60ο

Ελάχιςτθ
γωνία

30ο

46ο

14ο

41ο

34ο

ιδανικό=60ο

Ελάχιςτθ
αναλογία

0.50

0.80

0.48

0.65

0.56

Λδανικό=1

Πλικοσ
Διαδρομϊν

18

16

15

16

15

Λδανικό =
Ελάχιςτο
πλικοσ

χιμα 58 – Εμπλουτιςμζνοσ Πίνακασ Αποτελεςμάτων Δεικτϊν Αξιολόγθςθσ
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Κεφάλαιο Πζμπτο
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Εφαρμογι
Περιγραφι εφαρμογισ

Θ παραπάνω ανάλυςθ αποςκοπεί ςτθν ενςωμάτωςθ ενόσ μεκοδολογικοφ μοντζλου
κανόνων και περιοριςμϊν για τθν τοποκζτθςθ επίπλων κουηίνασ ςε εικονικό
περιβάλλον κουηίνασ.
Στα πλαίςια του τζταρτου διεκνοφσ ςυνεδρίου εικονικισ πραγματικότθτασ και
εικονικϊν περιβαλλόντων που ζλαβε χϊρα ςτθν Ακινα τον Οκτϊβριου του 2007
παρουςιάςτθκε μια εφαρμογι που ζχει ωσ αντικείμενο τθ ςχεδίαςθ εςωτερικϊν
χϊρων από επίπεδα ςκίτςα και τθ διαδραςτικι τοποκζτθςθ επίπλων ςτο χϊρο *19].
Στθ ςυγκεκριμζνθ δθμοςίευςθ προτείνεται μια μεκοδολογία για τθ ςχεδίαςθ
εφαρμογϊν εικονικισ πραγματικότθτασ εςωτερικϊν χϊρων που κα απευκφνονται
και ςε μθ ειδικευμζνουσ χριςτεσ.
Στο Σχιμα 59 φαίνεται μια εικόνα του περιβάλλοντοσ εργαςίασ του προγράμματοσ.
Οι βαςικζσ κατθγορίεσ-λειτουργίεσ που περιλαμβάνει το πρόγραμμα είναι:
Ρερίγραμμα, Αρχιτεκτονικι, Φωτιςμόσ και Χρϊματα, Επίπλωςθ και τζλοσ Απόψεισ.

χιμα 59 – Περιβάλλον εργαςίασ προγράμματοσ [19]

Ριο αναλυτικά ςτθν κατθγορία Ρερίγραμμα γίνεται θ ςχεδίαςθ του περιγράμματοσ.
Ο χριςτθσ ζχει τθ δυνατότθτα να ειςάγει ςτο πρόγραμμα ζνα επίπεδο ςχζδιο του
χϊρου το οποίο τοποκετείται ςτθ βάςθ του τριςδιάςτατου περιβάλλοντοσ και με
βάςθ αυτό να ςχεδιάςει το χϊρο του. Το περίγραμμα κακορίηεται και υπολογίηονται
οι διαςτάςεισ τισ οροφισ και του δαπζδου του χϊρου.
Στθν κατθγορία Αρχιτεκτονικι ο χριςτθσ ειςάγει τουσ τοίχουσ του χϊρου. Εδϊ ζχει
ο χριςτθσ τθ δυνατότθτα να τροποποιιςει τουσ τοίχουσ του περιβάλλοντοσ κακϊσ
και να κακορίςει τισ διαςτάςεισ τουσ. Θ προςκικθ πορτϊν και παρακφρων είναι
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ακόμα μια δυνατότθτα μζςω αυτισ τθσ κατθγορίασ. Ο χριςτθσ μπορεί εδϊ να
προςκζςει πόρτεσ και παράκυρα ςτο περιβάλλον, να τροποποιιςει τισ διαςτάςεισ
τουσ, κακϊσ και να αλλάξει το είδοσ των πλαιςίων.
Θ επόμενθ κατθγορία είναι θ κατθγορία Φωτιςμόσ – Χρϊματα. Ο χριςτθσ ζχει εδϊ
τθ δυνατότθτα να προςκζςει φϊτα ςτο περιβάλλον και να τροποποιιςει το χρϊμα
και τθν ζνταςθ τουσ. Ο χριςτθσ μπορεί μζςω αυτισ τθσ κατθγορίασ να αποδϊςει
χρϊματα ςτουσ τοίχουσ, ςτο δάπεδο και ςτθν οροφι μζςα από ζτοιμεσ παλζτεσ του
προγράμματοσ, ι να κακορίςει ο ίδιοσ τισ τιμζσ. Σε αντιςτοιχία, τϊρα, με τα
χρϊματα, μπορεί να ειςάγει υφζσ ςτο περιβάλλον.
Τζλοσ, ςτθν κατθγορία Επίπλωςθ ο χριςτθσ τοποκετεί ζπιπλα μζςα ςτο χϊρο. Από
μια βάςθ δεδομζνων τθσ εφαρμογισ, ο χριςτθσ, επιλζγει ζπιπλα, τα ειςάγει ςτο
περιβάλλον και τα τοποκετεί μζςα ςτο χϊρο που ζχει ςχεδιάςει.
Μπορεί ο χριςτθσ μζςω τθσ κατθγορίασ απόψεισ να ζχει και μια τριςδιάςτατθ
εικόνα του χϊρου που ζχει ςχεδιάςει. Το παρακάτω Σχιμα 60 απεικονίηει μια
τριςδιάςτατθ αναπαράςταςθ του εςωτερικοφ ενόσ ςαλονιοφ.

χιμα 60 - Περιβάλλον εργαςίασ προγράμματοσ [19]
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Προτάςεισ ενςωμάτωςθσ τθσ προτεινόμενθσ μεκοδολογίασ ςτθν εφαρμογι
και πικανά παραδείγματα γραφικισ αλλθλεπίδραςθσ με το χριςτθ.

Ραρατθροφμε ότι αυτι θ εφαρμογι ζχει τισ βαςικζσ κατθγορίεσ για το ςχεδιαςμό
ενόσ χϊρου. Εμείσ, ςτο ςθμείο αυτό, περιγράφουμε προτάςεισ για τθν ενςωμάτωςθ
τθσ προτεινόμενθσ μεκοδολογίασ ςτο υπάρχον πρόγραμμα. Στισ βαςικζσ κατθγορίεσ
του προγράμματοσ προτείνουμε τθ δθμιουργία κάποιων υποκατθγοριϊν.
Στθν κατθγορία Επίπλωςθ υπάρχουν βιβλιοκικεσ με τα αντικείμενά χωριςμζνα ςε
κατθγορίεσ. Οι κατθγορίεσ, αυτζσ, είναι «Καταςκευι», «Συςκευζσ», «Δομικά
Στοιχεία» και «Διακοςμθτικά Στοιχεία». Θ κάκε κατθγορία επίςθσ χωρίηεται ςε
υποκατθγορίεσ. Θ κατθγορία «Καταςκευζσ» ζχει ςαν υποκατθγορίεσ τισ εξισ: πάγκο,
ντουλάπια βάςθσ, κρεμαςτά ντουλάπια, γωνιακά ντουλάπια και ψθλά ντουλάπια. Θ
κατθγορία «Συςκευζσ» ζχει τισ υποκατθγορίεσ: φοφρνοσ, νεροχφτθσ, εςτίεσ,
αποροφθτιρασ, ψυγείο, φοφρνοσ μικροκυμάτων και πλυντιριο πιάτων.

χιμα 61 – Κατθγορίεσ Προγράμματοσ

Ριο ςυγκεκριμζνα, ςτο παραπάνω ςχιμα παρουςιάηονται οι κατθγορίεσ που ζχουμε
αναφζρει για τθν κουηίνα, τθ Νζα Σκθνι, Καταςκευι, Συςκευζσ, Δομικά,
Διακοςμθτικά. Για παράδειγμα ανοίγοντασ ο χριςτθσ τθν κατθγορία Καταςκευζσ
ζχει τουσ υποφακζλουσ: πάγκοσ, κρεμαςτά ντουλάπια, γωνιακά ντουλάπια και
ψθλά ντουλάπια.
Ο χριςτθσ ζχοντασ καταςκευάςει τουσ τοίχουσ ςτο ςχζδιό του μζςα από τθν
κατθγορία επίπλωςθ μπορεί να τοποκετεί τα αντικείμενα κουηίνασ. Βάςθ του
μεκοδολογικοφ μοντζλου που αναλφςαμε τα αντικείμενα ακολουκοφν μια μζκοδο
που κα αποτρζπει να γίνονται ορκολογικά λάκθ.
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Αν για παράδειγμα τοποκετιςει ο χριςτθσ ζνα ντουλάπι βάςθσ αυτό αυτόματα
μεταφζρει μαηί του τον κϊδικα που δθμιουργεί κατά πρϊτον μια κενι περιοχι
μπροςτά του για να μθν μποροφν άλλα αντικείμενα να τοποκετθκοφν και κατά
δεφτερον τοποκετείται με τθν πλάτθ ςτον τοίχο και εφαπτόμενο ςτο πάτωμα,
προςανατολιςμόσ που είναι λογικόσ για ζνα ψθλό ντουλάπι. Στο παρακάτω Σχιμα
62 φαίνεται πϊσ ζχει τοποκετθκεί το ψθλό ντουλάπι μζςα ςτο χϊρο.

χιμα 62 – Κατθγορία Επίπλωςθ – Σοποκζτθςθ ντουλαπιοφ ςτο χϊρο

Αν τϊρα ο χριςτθσ κελιςει να τοποκετιςει μια καρζκλα μπροςτά ςτο ντουλάπι
αυτό δεν κα είναι δυνατό και θ προτεινόμενθ απόκριςθ του προγράμματοσ
φαίνεται ςτο Σχιμα 63.

χιμα 63 – Κατθγορία Επίπλωςθ – Σοποκζτθςθ αντικειμζνου και ορκολογικό λάκοσ – Μθ
αποδεκτι ενζργεια
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Βλζπουμε λοιπόν πωσ αν προςπακιςει ο χριςτθσ να ειςάγει ζνα αντικείμενο ςε
χϊρο που βάςει τθσ παραπάνω ανάλυςθσ θ ενζργεια δεν είναι αποδεκτι τότε το
ίδιο το πρόγραμμα κα το αποτρζψει. Το αντικείμενο που ειςάγουμε γίνεται κόκκινο
και θ περιοχι που δεν μπορεί να τοποκετθκεί γίνεται ροη. Θ επιλογι αυτϊν των
χρωμάτων ζγινε βάςθ τθσ ψυχολογίασ των χρωμάτων, δθλαδι, όταν ο χριςτθσ
βλζπει κόκκινο αυτόματα καταλαβαίνει ότι θ ενζργεια δεν επιτρζπεται. Θ ροη
περιοχι είναι το νοθτό παραλλθλόγραμμο μπροςτά από κάκε αντικείμενο που
δθμιουργείται αυτόματα και δθλϊνει ότι ςτθν περιοχι αυτι δεν μπορεί να
τοποκετθκεί άλλο αντικείμενο.
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Δομι αντικειμζνων – κλάςεισ, μζλθ και μεταβλθτζσ

Κλάςεισ Καταςκευι – Μονάδεσ και Καταςκευι – Συςκευζσ
Στο ςθμείο αυτό παρακζτουμε μια ενδεικτικι ανάλυςθ ςε κλάςεισ και μεταβλθτζσ
τα δεδομζνα που ζχουμε για τθν κουηίνα προκειμζνου να διευκολφνουμε τθ
λογιςμικι υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ μεκοδολογίασ.
Για τθν κατθγορία Καταςκευι ζχουμε τθν κλάςθ «Τφποσ» με μζλθ: πάγκοσ,
ντουλάπια βάςθσ, κρεμαςτά ντουλάπια, γωνιακά ντουλάπια, ψθλά ντουλάπια και
μεταβλθτζσ: ςχιμα, ςυντεταγμζνεσ αναφοράσ και κανόνεσ.
Στθ ςυνζχεια παίρνω τθν κλάςθ «Κανόνεσ» και ζχω ςαν μζλθ τθσ όλουσ τουσ
κανόνεσ που αναλφκθκαν για τθν κάκε μονάδα, δθλαδι:
- Ράντα από πάνω
- Ροτζ από πάνω
- Ράντα από κάτω
- Ροτζ από κάτω
- Ράντα επιςυναπτόμενο
- Ροτζ επιςυναπτόμενο
- Ροτζ από πίςω
- Ράντα από πίςω
- Ροτζ μπροςτά
- Ράντα μπροςτά
- Μζγιςτο φψοσ
- Ελάχιςτο φψοσ
- Κενόσ χϊροσ μπροςτά

Θ επόμενθ κλάςθ είναι το «Σχιμα» με μζλθ: το μικοσ, το πλάτοσ, το πάχοσ, το φψοσ
και το άνοιγμα. Το «Άνοιγμα» ζχει μζλθ: πόρτεσ, ςυρτάρι και κενό. Στθ ςυνζχεια
ζχουμε τθν κλάςθ «Ρόρτεσ» με μζλθ: πλικοσ και προςανατολιςμόσ και θ κλάςθ
«Συρτάρι» με πλικοσ και φψοσ.
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΜΟΝΑΔΕΣ

Σφποσ:
(Ράγκοσ, Ντουλάπια Βάςθσ, Ντουλάπια Κρεμαςτά, Ντουλάπια Γωνιακά, Ντουλάπια
Tall)

1.χιμα 2.υντεταγμζνεσ Αναφοράσ 3.Κανόνεσ

ΚΑΝΟΝΕΣ

1.always on top 2.never on top 3.always bellow 4.never bellow 5.always attached
6.never attached 7.never behind 8.never in front 9.free space in front 10.max h
11.min h 12.κενό

ΣΧΗΜΑ

1.μικοσ 2.πλάτοσ 3.πάχοσ 4.φψοσ 5.άνοιγμα

ΆΝΟΙΓΜΑ

1.πόρτεσ 2.ςυρτάρι 3.κενό
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ΠΟΡΣΕ

1.πλικοσ 2.προςανατολιςμόσ (αριςτερά, δεξιά)

ΣΥΡΤΑΡΙ

1.πλικοσ 2.φψοσ

Για τθν κατθγορία ςυςκευζσ θ ανάλυςθ ςε κλάςεισ είναι θ ακόλουκθ. Στθν αρχι
ζχουμε τθν κλάςθ «Τφποσ» με μζλθ: φοφρνοσ, νεροχφτθσ, εςτίεσ, αποροφθτιρασ,
ψυγείο, φοφρνοσ μικροκυμάτων, πλυντιριο πιάτων και μεταβλθτζσ: ςχιμα,
ςυντεταγμζνεσ αναφοράσ και κανόνεσ. Στθ ςυνζχεια θ κλάςθ «Κανόνεσ» με μζλθ:
Ράντα από πάνω, Ροτζ από πάνω, Ράντα από κάτω, Ροτζ από κάτω, Ράντα
επιςυναπτόμενο, Ροτζ επιςυναπτόμενο, Ροτζ από πίςω, Ράντα από πίςω, Ροτζ
μπροςτά, Ράντα μπροςτά, Μζγιςτο φψοσ, Ελάχιςτο φψοσ και Κενόσ χϊροσ
μπροςτά. Και τζλοσ θ κλάςθ «Σχιμα» με μζλθ: μικοσ, πλάτοσ, πάχοσ, φψοσ και
άνοιγμα.
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ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Σφποσ:
(φοφρνοσ, νεροχφτθσ, εςτίεσ, αποροφθτιρασ, ψυγείο, φοφρνοσ μικροκυμάτων, πλ.
πιάτων)

1.χιμα 2.υντεταγμζνεσ Αναφοράσ 3.Κανόνεσ

ΚΑΝΟΝΕΣ

1.always on top 2.never on top 3.always bellow 4.never bellow 5.always attached
6.never attached 7.never behind 8.never in front 9.free space in front 10.max h
11.min h 12.εντοιχιςμζνο

ΣΧΗΜΑ

1.μικοσ 2.πλάτοσ 3.πάχοσ 4.φψοσ 5.τφποσ(εςτίεσ, κοιλότθτεσ νεροχφτθ)
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Επίλογοσ
Θ κουηίνα είναι ο χϊροσ εκείνοσ τθσ κατοικίασ με τθ μεγαλφτερθ δραςτθριότθτα.
Είναι ο χϊροσ για τθν παραςκευι φαγθτοφ και τθ ςυγκζντρωςθ των μελϊν τθσ
οικογζνειασ. Είναι πολλζσ οι διεργαςίεσ που γίνονται ςτο χϊρο τθσ κουηίνασ. Θ
αποκικευςθ τροφίμων, θ προετοιμαςία του φαγθτοφ, το μαγείρεμα, το πλφςιμο
των πιάτων. Για το λόγο αυτό ο χϊροσ τθσ κουηίνασ πρζπει να είναι λειτουργικόσ. Θ
διάταξθ των μονάδων μζςα ςτο χϊρο αυτό πρζπει να είναι τζτοια ϊςτε να
διευκολφνονται όλεσ οι ενζργειεσ. Είναι βαςικό λοιπόν θ κουηίνα να αποτελεί ζναν
εργονομικό χϊρο χριςθσ για το κάκε μζλοσ τθσ οικογζνειασ.
Είναι γεγονόσ ότι ο ςχεδιαςμόσ τθσ κουηίνασ είναι πολφ βαςικό αντικείμενο ςτθν
καταςκευι μιασ κατοικίασ. Αρκετά χρόνια πριν ο ςωςτόσ ςχεδιαςμόσ τθσ κουηίνασ
αποτελοφςε βαςικό μζλθμα των ςχεδιαςτϊν και των αρχιτεκτόνων. Θ τεχνολογία
όμωσ τότε δεν ιταν αρκετι για ζνα γριγορο ςχεδιαςμό και τθν παραγωγι
ρεαλιςτικϊν ςχεδίων. Στισ μζρεσ μασ υπάρχει πλθκϊρα λογιςμικϊν πακζτων
παραγωγισ φωτορεαλιςτικϊν τριςδιάςτατων ςχεδίων.
Ρακζτα λογιςμικοφ με τα οποία ο χριςτθσ δεν χρειάηεται ειδικζσ γνϊςεισ για το
ςχεδιαςμό τθσ κουηίνασ. Ρακζτα που ςε πολφ λίγο χρόνο ο χριςτθσ μπορεί να
ςχεδιάςει τθν κουηίνα τισ αρεςκείασ του και με τον κατάλλθλο φωτιςμό και τα
ανάλογα υλικά να αποκομίςει το επικυμθτό αποτζλεςμα για το χϊρο τθσ κουηίνασ.
Είναι πολλζσ οι δυνατότθτεσ που παρζχουν αυτά τα προγράμματα, κάποια όμωσ
από αυτά ζχουν και βαςικά μειονεκτιματα.
Στθν παροφςα διπλωματικι εντοπίςαμε ςαν βαςικό μειονζκτθμα, μετά από ζρευνα
ςε κάποια πακζτα λογιςμικοφ ςχεδιαςμοφ κουηίνασ, το γεγονόσ ότι δεν ακολουκοφν
κάποια μεκοδολογία για τθν παραγωγι ρεαλιςτικϊν ςχεδίων. Δεν ακολουκοφν
κάποια μεκοδολογία που να χρθςιμοποιεί βαςικά εργονομικά δεδομζνα και
περιοριςμοφσ κατά τθν τοποκζτθςθ των αντικειμζνων μζςα ςτο χϊρο με
αποτζλεςμα να υπάρχουν λάκθ ςτα τελικά ςχζδια.
Αναπτφςςουμε, ςυνεπϊσ, ςτθν εργαςία αυτι μια μεκοδολογία και προτείνουμε να
ενςωματωκεί ςε μια εφαρμογι που παρουςιάςτθκε τον Οκτϊβριο του 2007 ςτα
πλαίςια του τζταρτου διεκνοφσ ςυνεδρίου εικονικισ πραγματικότθτασ και
εικονικϊν περιβαλλόντων *19+. Το αποτζλεςμα τθσ ενςωμάτωςθσ τθσ
προτεινόμενθσ μεκοδολογίασ είναι θ παραγωγι ςωςτϊν, ρεαλιςτικϊν τελικϊν
ςχεδίων του χϊρου τθσ κουηίνασ.
Το μεκοδολογικό αυτό μοντζλο ακολουκεί όλα τα εργονομικά δεδομζνα και τισ
απαιτιςεισ που αφοροφν το χϊρο τθσ κουηίνασ και τισ μεταφράηει ςε περιοριςμοφσ
ςτουσ οποίουσ υπόκεινται όλεσ οι μονάδεσ εργαςίασ που τοποκετοφνται ςτο χϊρο
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τθσ κουηίνασ. Συλλζγει όλα τα απαιτοφμενα δεδομζνα για μια ρεαλιςτικι
απεικόνιςθ τθσ κουηίνασ και τα χρθςιμοποιεί για τθ ςωςτι διαμόρφωςθ του χϊρου.
Θ αποτίμθςθ τθσ προτεινόμενθσ μεκοδολογίασ γίνεται με δείκτεσ αξιολόγθςθσ που
υπακοφν ςτο τρίγωνο εργαςιϊν μζςα ςτθν κουηίνα και τουσ κανόνεσ που το
διζπουν. Το τρίγωνο εργαςιϊν, που είναι το τρίγωνο που δθμιουργείται από τα τρία
κζντρα εργαςία το νεροχφτθ, τθν θλεκτρικι κουηίνα και το φοφρνο μετά τθν
τοποκζτθςι τουσ ςτο χϊρο, όπωσ αυτό οροκετικθκε ςτισ αρχζσ του 1940, είναι το
βαςικό εργαλείο για τθν αξιολόγθςθ τθσ διαρρφκμιςθσ του χϊρου τθσ κουηίνασ. Σε
πζντε ενδεικτικζσ κουηίνεσ και με ζνα ςενάριο παραςκευισ φαγθτοφ για τθν
κακεμία, για τθ μζτρθςθ των διαδρομϊν μζςα ςτο χϊρο, παρατθριςαμε κατά πόςο
θ εκάςτοτε διαρρφκμιςθ ακλουκοφςε κάποιεσ βαςικζσ εργονομικζσ αρχζσ και
κάποιουσ κανόνεσ για τθ ςωςτι λειτουργία τθσ. Ζνα επιπλζον χαρακτθριςτικό του
μοντζλου είναι ότι μετά τισ μετριςεισ και τθν αποτίμθςθ του διαμορφωμζνου από
το χριςτθ χϊρου είναι δυνατι θ βελτίωςθ τθσ κουηίνασ ακολουκϊντασ μια πιο
λειτουργικι διαρρφκμιςθ με βάςθ τα δεδομζνα του χριςτθ.
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Παράρτθμα

Πίνακεσ – Κατάλογοι – χεδιαγράμματα

Πίνακεσ – Ανκρωπομετρικά Δεδομζνα

Πίνακασ 1 – Anthropometric Data – Διαςτάςεισ Ανκρωπίνου ςϊματοσ ανδρϊν και γυναικϊν 5% 95%
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Percentile
99
97.5
95
90
75
50
25
10
5
2.5
1

Valure (X)
= mean + 2.33 x SD
=mean + 1.95 x SD
= mean + 1.65 x SD
= mean + 1.28 x SD
= mean + 0.67 x SD
= mean
= mean - 0.67 x SD
= mean - 1.28 x SD
= mean - 1.65 x SD
= mean - 1.95 x SD
= mean - 2.33 x SD

Πίνακασ 2 - Percentile

Percentiles
Measurement (units in meters)
1. Forward Reach
2. Standing Elbow Height
3. Standing Knuckle Height
4. Standing Shoulder Height
5. Standing Eye Height
6. Standing Stature
7. Standing Overhead Reach

95
88.4
122
83.1
155
175
187
225

Males
50
82.6
113
78
145
165
176
212

5
76.2
103
72.4
135
154
164
198

Females
95
50
5
79
71.1
64
111 104 96.3
78.5 72.6 66.8
145 52.6 124
160 151 141
174 163 152
207 196 184

Πίνακασ 3 – Anthropometric Data / Standing 1
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Πίνακασ 4 – Antropometric Data / Standing 2

Percentiles
Measurement (units in meters)
8. Thigh Clearance
9. Seated Eye Height
10. Seated Stature
11. Elbow to Finger Tip
12. Knee Height
13. Seat Height
14. Seat Length
15. Upper Leg Length
16. Seated Overhead Reach
17. Hip Breadth
18. Seated Shoulder Height
19. Seated Elbow Height
20. Elbow Breadth
26. Arm Span
27. Elbow Span

95
17.8
84.3
96.8
51.3
61.7
51.3
54.9
64.3
142
39.4
65.8
30.2
50.5
193
102

Males
50
14.5
78.5
90.7
48
56.9
46.7
49.5
59.4
129
35.6
59.4
24.4
41.7
178
94.5

5
13.7
72.6
84.1
44.2
51.8
41.7
44.2
54.1
115
31.8
52.6
19.1
35.1
166
86.6

Females
95
50
5
17.5 13.7 10.7
78.5 73.4 67.6
907 85.1 78.5
46
42.2 38.6
57.2 52.3 47.8
46.7 42.4 38.1
53.6
48
42.9
62.5 56.9 51.8
131 120 109
42.2 38.1
34
61.7 55.6 49.3
28.2 23.4
18
49
38.4 31.5
172 161 149
91.9 85.1
78

Πίνακασ 5 – Anthropometric Data /Sitting 1
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Πίνακασ 6 – Anthropometric Data / Sitting 2

Μονάδεσ Καταςκευισ και Διαςτάςεισ

Πίνακασ 7 – Ντουλάπια Βάςεισ
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Πίνακασ 8 – Γωνιακά ντουλάπια βάςθσ και ψθλά ντουλάπια

Πίνακασ 9 – Ντουλάπια επίτοιχα και γωνιακά επίτοιχα

Πίνακασ 10 – Ντουλάπια επίτοιχα

υςκευζσ και Διαςτάςεισ
www.syskeves.gr
Θ παραπάνω ςελίδα παρακζτει ζναν αναλυτικό κατάλογο ςυςκευϊν με όλεσ τισ
πικανζσ διαςτάςεισ που μποροφν αυτζσ να καταςκευαςτοφν
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Κατάλογοσ Προγραμμάτων χεδιαςμοφ Κουηίνασ

Ενδεικτικόσ κατάλογοσ με προγράμματα που κυκλοφοροφν

[1] http://www.kitchendraw.com/downloadcheck.asp (Trial Version πολφ δυνατό
ςχεδιαςτικό πρόγραμμα ςτα Ελλθνικά. 2D -3D Φωτορεαλιςμόσ. 30 Ωρεσ Δωρεάν
Σχεδίαςθ. Το προτείνω ανεπιφφλακτα.)

[2] http://www.designeasy.com/software.htm (UK Δωρεάν Kitchen Design Software)

[3] http://www.smartdraw.com/downloads/index.htm?WT.svl=link01 (Μία πρόταςθ
δωρεάν και εφκολθσ ςχεδίαςθσ από τθ smartdraw)

[4] http://www.free-kitchen-design-software-online.com/kitchendownload.html (Το
πρόγραμμα λειτουργεί και ςε Apple και ςε PC platforms.)

[5] http://www.kitchenpages.com/KitCAD/free-download.html (Δωρεάν 3D kitchen
design software)

[6]http://www.ikea.com/ms/en_GB/complete_kitchen_guide/planner_tool/downloa
d/index.html (Το ςχεδιαςτικό πρόγραμμα τθσ εταιρείασ επίπλων ΛΚΕΑ : 2d-3d
planner tool)

[7] http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=76267 (RLMutfak is A
3D kitchen design program. Developed with Deplhi and looks like it. It uses OpenGL
as the rendering engine.)

[8] http://www.envisioneerexpress.com (3D Ρρόγραμμα ςχεδιαςμοφ Envisioneer
Express is the easiest to use residential design program available. Specifically
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designed to introduce clients to the simple creation of floor plans, 3D models, and
interior design concepts.

[9] http://www.free-kitchen-design-software-online.com/kitchendownload.html
DYOS (Design your own Smartpack)

[10] http://www.freewarefiles.com/downloads_counter.php?programid=14448 Cad
2d 3d Kitchen- Bath - Office - Furniture

[11] http://www.plan3d.com/pages/plan3DViewer.aspx

[12] http://www.google.com/sketchup/download/ (Ρρόταςθ από το Google)

[13] http://download.cnet.com/ALNO-AG-Kitchen-Planner/3000-2131_410400750.html

[14] http://en.pro100.eu/

[15]http://www.boconcept.dk/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%83%
CE%BC%CE%AE%CF%83%CF%84%CE%B5_%CE%BC%CE%B5_%CF%84%CE%BF_Furnis
h.aspx?ID=73049

Οnline
[16] http://onlinedesigner.hgtv.com

[17] http://www.floorplanner.com/get-your-free-floorplanner
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