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ROBERTO IOSUPESCU

Proiectare asistat` de calculator moft sau necesitate în arhitectur`?

Dl. Andrei Mih`ilescu - AAS - ne vorbe[te
despre una dintre lucr`rile domniei sale
pe care o consider` deosebit` atåt prin
rezultatele proiect`rii cåt [i prin modul
în care s-a desf`[urat realizarea
construc]iei, pornind de la etapa
proiect`rii [i încheind cu finisajele
lucr`rii.
Înainte de toate vreau s` amintesc
despre libertatea avut` pe parcursul
întregii lucr`ri din partea beneficiarului.
Foarte atent [i exigent în faza realiz`rii
ofertei ini]iale, beneficiarul ne-a
acordat toat` încrederea sa - [i pe care,
prin atitudinea pe care am avut-o fa]`
de întregul proiect - am reu[it s` nu
i-o cl`tin`m nicicum. Prin pozi]ia
noastr` de antreprenor general al
lucr`rii am reu[it ca, odat` concretizat
proiectul s`-l punem în aplicare practic
f`r` nici un compromis. {i crede]i-m` cei care au o cåt de mic` leg`tur` cu
constructorul în]eleg mai bine - nu a
fost un lucru simplu. Dar în final am
reu[it [i eu consider asta o victorie
împotriva compromisurilor de orice fel
într-o perioad` în care „merge [i-a[a“
este mai mult decåt o vorb`, este o
stare de fapt.
Interesant a fost modul în care a
început acest proiect. Beneficiarul care urma s` plece în vacan]` - ne-a
cerut ca în trei zile s`-i oferim vreo
dou` variante la care s` se gåndeasc`.
Dup` ce am avut informa]iile primare pozi]ia [i dimensiunea terenului,
num`rul de camere [i principalele
func]iuni ce se doreau - ne-am pus pe
treab`. La finalul celor trei zile
beneficiarul avea la dispozi]ie dou`
variante - cu planuri cotate, imagini
randate din diverse pozi]ii (o map` cu
vreo 60 de desene). V` da]i seama c`

dac` nu am fi apelat la proiectarea
asistat` de calculator nu am fi fost în
stare s` r`spundem în acest fel cererii.
Faptul c` am lucrat pe calculator ne-a
permis s` facem foarte multe variante
pentru fiecare zon` a casei dintre care
în final am compus cele dou` variante
predate clientului. {i nu v` pot descrie
pl`cerea - întrecut` doar de surpriz` cu care acesta a primit mapa la
termenul pe care-l stabilisem.
Dup` ce s-au mai f`cut cåteva
modific`ri [i s-a ales varianta final` am
pornit la realizarea documenta]iei
finale necesare constructorului.
De aici practic am avut libertate
deplin` de mi[care.
Au mai fost modific`ri pe parcursul
realiz`rii construc]iei - în general
neesen]iale. {i aici, de mare ajutor ne-a
fost faptul c` utilizånd proiectarea
asistat` de calculator am avut un
control foarte bun atåt al volumelor cåt
[i al detaliilor [i asta se poate vedea
bine din imagini. Faptul c` beneficiarul
a putut vedea exact cum va ar`ta casa
lui - atåt la exterior cåt [i ca decorare
interioar` - i-a permis s` hot`rasc`
modific`rile propuse înc` din faza
ini]ial`, a ofert`rii, cånd schimb`rile au
fost u[or de f`cut, cu implica]ii minime.
O prim` modificare s-a f`cut dup`
turnarea funda]iei. Forma mai special`
- în spe]` unghiurile cu valori deosebite
- au fost destul de dificil de realizat.
Astfel c` dup` ce funda]ia a existat fizic
s-au f`cut relevee [i s-a corectat
proiectul în func]ie de ea: unghiuri,
lungimi, pozi]ii relative ale elementelor.
{i aici de un mare ajutor ne-a fost
faptul c` am utilizat proiectarea
asistat` de calculator: a fost suficient
s` tragem pe pozi]ie col]urile [i pere]ii
modifica]i [i am avut deja noile planuri,
cu noile cote. Este un avantaj care-]i
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ofer` o vitez` de reac]ie deosebit`.
Alte modific`ri au fost dictate de
elementele concrete de decorare ce au
fost achizi]ionate - culoarea [i desenul
parchetului, desenul/nuan]ele faian]ei
[i gresiei etc. Astfel de modific`ri sunt
inevitabile, mai ales ast`zi, cånd oferta
de componente este extrem de
diversificat`. Numai cine nu are
preten]ia perfec]iunii nu admite astfel
de modific`ri - din mers - care duc la
cre[terea valorii finale.
O alt` problem` care a ap`rut pe
parcursul construc]iei a fost modul în
care constructorul a abordat lucrarea.
Prea mic` prin volumul efectiv de
construit [i prea mare prin diversitatea
[i complexitatea detaliilor ce trebuiau
rezolvate. O astfel de lucrare - unicat este foarte dificil de abordat de
constructor. O firm` mare nu are
flexibilitatea realiz`rii unicatului, iar o
firm` mic` nu are capacitatea [i
experien]a unor lucr`ri speciale. Aici s-a
sim]it cel mai mult influen]a noastr`
ca antreprenor general. Faptul c`
aveam la dispozi]ie modelul 3D al
construc]iei ne-a permis s` realiz`m
u[or [i precis un grad de detaliere
deosebit. Astfel constructorul a avut la
dispozi]ie pozi]ia exact`, la milimetru,
a prizelor, a caloriferelor, a traseelor de
conducte [i a[a mai departe. În felul
acesta noi [tiam exact ce-o s` ias`, iar
constructorul a avut la dispozi]ie toate
informa]iile de care avea nevoie.
Acum casa este gata. Clientul [i-a luat
în primire locuin]a într-un timp record,
iar noi ne bucur`m c` am reu[it s`
facem totul f`r` compromisuri.
- {i ce programe a]i utilizat la
proiectare?
- Nemeteschek Allplan FT [i Cinema
4D.
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