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Mẫu	thiết	kế	văn	phòng	Origami	mở	rộng,	
thu	nhỏ	và	thay	đổi	hình	dạng	của	nó1	

 

 

Hãy quên việc chiếu sáng thông minh. Những tòa nhà thông minh của tương lai có thể sử 
dụng bộ cảm biến để điều khiển kiến trúc của chính nó. 

                                                            
1 http://www.fastcoexist.com/3035799/this‐origami‐inspired‐office‐design‐expands‐contracts‐and‐changes‐its‐
shape 
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Một nguyên mẫu do sinh viên của Institute for Advanced Architecture of Catalonia tạo ra cho 
thấy cách các tòa nhà này có thể thay đổi hình dạng. 

 

Thậm chí, nếu một văn phòng đột ngột cần thêm chỗ cho nhiều người, các bức tường của 
tòa nhà có thể mở rộng; nếu một không gian cần sưởi ấm, các bức tường và trần nhà có thể 
thu nhỏ lại 
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Nếu một tòa nhà cần cách nhiệt, các bức tường có thể tự động dầy lên. Nếu một căn phòng 
cần thêm ánh sáng, các bức tường có thể mỏng hơn để tận dụng ánh sáng mặt trời. 

 

Efilena Baseta, sinh viên theo học chương trình “IAAC's Master in Advanced Architecture” cho 
biết: “Những kiến trúc biến hình giúp cho những tòa nhà tương hợp với môi trường hoặc/và 
với người ở”  
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Trong nguyên mẫu của sinh viên, cấu trúc origami được cấu tạo bởi các mối nối động sẽ thay 
đổi hình dạng khi nó được đốt nóng. 

 

Bên dưới cấu trúc, những thiết bị dạng bong bóng sẽ phồng lên để đẩy những bức tường và 
trần nhà ra ngoài. 
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Bên ngoài tòa nhà, những thiết bị tự động tại các mối nối sẽ điều chỉnh tiếp, để tòa nhà có 
được hình dạng như mong muốn. 

 

Baseta giải thích: “Chúng tôi tạo ra những kịch bản khác nhau tùy theo khu vực và trường 
hợp” 
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 “Chúng tôi sử dụng hiệu ứng giãn nở của bong bóng kéo giãn tòa nhà để có được hình 
dạng khởi đầu. Sau đó, các thiết bị tự động được kích hoạt để điều chỉnh hình dạng khởi đầu 
theo nhu cầu” 

 

Hình dạng của nguyên mẫu cho phép nó mở rộng kích thước ban đầu lên bốn lần và có thể 
thu nhỏ lại lần nữa khi cần thiết. 
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Tiếp theo, các sinh viên có kế hoạch thử nghiệm với những thiết kế khác. 

 

 “Sử dụng mạng lưới các tam giác origami là một giải pháp nhanh chóng đối với mô hình khả 
mở rộng”, Baseta nói như thế. “Chúng tôi thiết kế mẫu của riêng mình và áp dụng cùng một 
triết lý” 
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