


Opis zadania projektowego 

‘Modelowanie Parametryczne i Technologie CAM’ to seminarium 
wybieralne, którego celem jest przybliżenie studentom wiedzy 
o współczesnym procesie projektowym. Szczególny nacisk 
położony jest na rozumienie tego procesu jako zamkniętego 
i sprzężonego cyklu, który zaczyna się generatywnym bądź 
parametrycznym modelowaniem, a kończy cyfrową fabrykacją. 
W tym celu studenci zobowiązani sa do grupowej pracy nad swoja 
propozycja projektowa.

Tematem projektu jest trójwymiarowa instalacja o niestandardowej 
geometrii, która będzie zrealizowana i finalnie ulokowana w duszy 
głównej klatki schodowej Wydziału Architektury Politechniki 
Warszawskiej. Jej funkcja pozostaje dowolna, natomiast skala nie 
powinna przekraczać 4m długości i 4m szerokości. Jednocześnie 
projekt powinien być rozwiązany w sposób umożliwiający jego późniejsza 
fabrykacje za pomocą ciecia dwuwymiarowych elementow poprzez 
sterowana numerycznie frezarke (wielkość stolu roboczego frezarki 
to 1,5m na 2m). Narzędziem do modelowania parametrycznego 
używanym podczas seminarium jest Generative Components.
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Design task description 

Parametric Modeling and CAM Technologies is an elective seminar 
aim of which is to familiarize students with contemporary design 
process. Main focus is to understand this process as a closed cycle, 
which begins with parametric modeling or application of generative 
procedures and ends with digital fabrication. Students are introduced 
to the process through a group work on a design proposal.

The project brief speaks about a 3d installation with a non-standard 
geometry to be mounted in the main foyer space of the Warsaw 
School of Architecture. Definition of it’s functions becomes a part of 
the design task, but the size of the intervention is limited to a 4-meter 
side square. The project should be manufacturable using 2d subtractive 
CAM technology of choice. The technology finally used was a 1,5 by 
2 meters CNC mill. Generative Components is the parametric modeling
tool used on the course.
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projekt grupy 1 / group 1 project
 

Proces projektowy rozpoczęliśmy od znalezienia odpowiedniej funkcji, 
przeznaczenia oraz docelowej lokalizacji modelu. Nasze zainteresowanie 
wzbudziła przestrzeń klatki schodowej na Wydziale Architektury. Stanowi 
ona serce Wydziału. Z jednej strony jest to najbardziej reprezentacyjne 
i centralne miejsce uczelni, gdzie można być spotkanym i spotkać każdego, 
a z drugiej strony stanowi oczywisty element komunikacyjny budynku. I w tym 
właśnie dostrzegliśmy problem, który rozwiązaliśmy naszym projektem. Otóż 
jest to jedna przestrzeń, w której zachodzą równolegle dwie funkcje. Jedna to 
siedzenie na schodach, a druga to wchodzenie i schodzenie po schodach. 
Funkcje dwóch różnych prędkości. Co przy chaotycznym i nieograniczonym 
rozlokowaniu osób siedzących powoduje oczywisty konflikt.

Nasz projekt ma za zadanie rozróżnienie tych dwóch stref.

W tym celu stworzyliśmy strukturę przestrzenną, wiszącą nad biegiem schodów 
o zmiennej geometrii. Element płaski modelu przekrywałby schody  w części 
przeznaczonej do chodzenia, natomiast obniżenie geometrii w postaci leja 
wskazywałoby miejsce do siedzenia i spotkań.  Całość przekrycia zbudowana 
jest z połączonych ze sobą elementów o różnej skali i wielkości, ale opartych 
o te same funkcje tworzące.  Struktura podwieszona jest do balustrady schodów 
piętro wyżej za pomocą dwóch linek stalowych. Potęguje to efekt lewitowania 
zadaszenia w powietrzu.

Układ przestrzenny modelu oparty jest na siatce trójkątów. Komponent, wpisujący 
się  w tę siatkę, zaprojektowany jest w taki sposób, aby każde jego ramię łączyło 
się z odpowiadającym mu ramieniem komponentu z sąsiadującego  trójkąta. 
Komponenty połączone są ze sobą za pomocą pasków zip tie (opaska zaciskowa). 
Zarówno funkcja tworząca lej, jak i sam komponent, oparty jest na  parametrach, 
dzięki którym można wpływać na kształt całej struktury.  Zarówno  element leja, 
jak i prostego przekrycia, można w łatwy sposób multiplikować i łączyć ze sobą, 
dając nieograniczone możliwości kształtowania zadaszenia.  

 
 

The main foyer of the Warsaw School of Architecture was a main starting point 
for our design inquiry. The foyer is the heart of the building. It is the most 
representative space inside, where everyone can be met and meet everyone 
else. At the same time it is the communicational core of the school. This is where 
we saw a design problem. The foyer is a space where two functions of different 
speed take place simultaneously. One is the seating on the stairs. The other is 
walking.

Our aim became to diversify the areas for both functions.

We have created a spatial structure hanging over the stair case. The flat element 
of the structure marks the space dedicated to walking, while the funnel-shaped 
lowering of the form marks the seating area. The structure is composed of iterations 
of a single component varying in shape and size. It’s mounted to the railing on the 
upper floor, which intensifies the feeling of levitation of the structure.

The spatial structure is made of triangle-shaped components. Both the funnel shape 
and opening in each of the components are controlled parametrically. The components 
can be easily multiplied, what grants a possibility of creation of varying spatial 
arrangements.  

 
 

















projekt grupy 4 / group 4 project
 

Skrypt do tworzenia współpracujących ze sobą powierzchni 
zbudowanych z elementów planarnych bazujących na geometrii 
dwukrzywiznowej.  

Niniejszy skrypt GC został pomyślany jako narzędzie do konwersji 
dwóch dwukrzywiznowych surface'ów w 2 siatki złożone z trójkątów 
i połączone łącznikami zapewniającymi współprac powierzchni w celu 
zachowania sztywności konstrukcji. W zależności od wersji, może 
korzystać z powierzchni wygenerowanej w obrębie samego skryptu, 
lub importowanej z zewnętrznego pliku. 

Wybrana powierzchnia jest dzielona na trójkąty. Następnie indywidualnie 
dla każdej krawędzi związanej z parą sąsiadujących trójkątów wyliczana 
jest odległość o jaką z danej strony należy zmniejszyć  element, aby 
]wyeliminować możliwość kolizji wynikającej z wzajemnego nachylenia 
trójkątów. Tak wykreślone podstawy elementów powierzchni są łączone 
za pomocą łączników, które spinają ze sobą obydwie powłoki w celu 
zapewnienia sztywności konstrukcji. Łączniki są wykreślane indywidualnie 
dla każdej czwórki trójkątów i biorą pod uwagę wzajemne nachylenie 
elementów w 3 wymiarach. Wykreślanie ich na zasadzie rzutowania 
i przecinania linii i powierzchni zapewnia planarność elementów. Ostatnim 
krokiem przed rozłożeniem obiektów do fabrykacji jest wykonanie otworów 
w trójkątach pod wypustki łączników. Ich szerokość uwzględnia nie tylko 
grubość materiału, ale jest też uzależniona od  kąta nachylenia łącznika 
do powierzchni trójkąta. 

W poniższym przykładzie skrypt został wykorzystany do stworzenia stojącej 
rzeźby z półprzeźroczystego, mlecznego materiału, mogącej wewnątrz 
pomieścić diodowe źródła światła. 

 
 

Script for creating two connected surfaces made of planar elements based 
on double-curved geometry. 

Following script has been developed as a tool for conversion of two 
double-curved surfaces in two meshes made of triangles, that are 
interconnected to ensure stability of construction. Depending on version base 
geometry may be imported from external file or be generated inside the script. 

Base surface is divided into triangles. Next, for every edge associated with two 
connected triangles, script calculates reduction in dimensions that have to be 
performed in order to avoid future element's volumes collision arising from 
leaning one of the triangles against the other. So achieved elements are then 
connected using connectors that bind together not only neighbouring pieces of 
surface, but also elements between surfaces. That ensures construction stability. 
Connectors are drawn independently for every set of four triangles, and take into 
account angles between them. Process is performed in three dimensions and is 
based on counting intersections between planes and rays. This enables elements 
to remain planar and fit precisely into given place. Last step before fabrication 
planning is making holes in surface triangles for connectors projections. Their 
width is based not only on material thickness but also on angle between 
connector and triangle. 

In the following example script was used to make a three-dimensional sculpture 
made of semitransparent plastic, which can be fitted with light emitting devices.  
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