
ARCHITECTURE 

DIAGRAMS

DIAGRAME ARHITECTURALE

DIAGRAME DE CONCEPT ARHITECTURAL



RAPORTURI FUNCTIONALE

• scheme de tip bule 

și relații

• bubble diagram



RAPORTURI FUNCTIONALE

• scheme de tip bule 

și relații

• clase de elemente 

din aceeași familie



RAPORTURI FUNCTIONALE

• scheme de combinație (funcțiune + ideograme)



RAPORTURI FUNCTIONALE

• scheme de activități



RAPORTURI FUNCTIONALE

• scheme pentru funcțiuni complexe (noduri de 

activitate și clase de activitate)



RAPORTURI DINTRE ENTITĂȚI

• scheme de 

relaționare între 

entități, implicând 

gradiente și relații



RAPORTURI DINTRE ENTITĂȚI

• scheme de 

relaționare 

între grupuri și 

categorii



REPREZENTĂRI PLANIMETRICE

• relații 

complexe:

- funcțiuni

- linii de forță ale 

terenului

- combinație și 

mixaj

- adăugare 

elemente



REPREZENTĂRI PLANIMETRICE

• relațiile funcționale 

depășesc intenția 

alăturării fizice a 

zonelor și implică 

intenții de 

organizare 

planimetrică



REPREZENTĂRI PLANIMETRICE

• reprezentarea unei intenții de alăturare a unor 

zone simple, cu explicitarea relațiilor fizice de 

alăturare și de acces



REPREZENTĂRI ÎN PROFIL

• relațiile funcționale reprezentate și ca o 

desfășurată a spațiilor, din diferite considerente 

(aici d.p.d.v. al ciclului de folosire a spațiilor pe 

timpul zilei)



REPREZENTĂRI ÎN SECȚIUNE

• relațiile de vedere



REPREZENTĂRI ÎN VOLUM

• relațiile 

funcționale 

ca bule în 

raport cu 

schema 

volumetrică



RAPORTARE LA CONTEXT

• raportul cu 

contextul fizic, 

așezare obiect în 

contextul 

schematic. 

• Context: suport 

fizic + vederi + 

factori de mediu, 

etc.



RAPORTARE LA CONTEXT

• raportul cu limitele directe ale obiectului

• zone de tip filtru



RELAȚII VIZUALE

• relații vizuale din 

volum către afară 

și între unități



ANVELOPA EXTERIOARĂ

• anvelopa clădirii considerată în funcție de o paletă 

anume de culoare (degradeu+raport la vecinătăți)



ANVELOPA EXTERIOARĂ

• anvelopa clădirii 

raportată la vederile 

către exterior



ANVELOPA EXTERIOARĂ

• anvelopa 

clădirii 

raportată la 

iluminare și 

vederi 

(descrierea 

operațiilor 

de alterare 

a anvelopei)



ILUMINARE

• ponderea iluminării în spații



ANVELOPA EXTERIOARĂ

• anvelopa clădirii raportată la 

zone funcționale și orientare



ANVELOPA EXTERIOARĂ

• procesul de 

generare al 

componentelor si 

explicitarea 

structurii



REPREZENTĂRI DE FLUXURI INTERNE

• fluxurile de circulație sunt reprezentate în relație 

cu volumul



REPREZENTĂRI DE FLUXURI INTERNE

• fluxurile de circulație 

în relație cu:

- suprafața principală de 

circulație

- zone funcționale majore 

- vederi



REPREZENTĂRI DE FLUXURI INTERNE

• fluxurile de circulație 

reprezentate în relație 

cu planimetria

• grade de intensitate, 

direcții



REPREZENTĂRI DE ECOSISTEM

• obiectul și 

microclimatul său



REPREZENTĂRI DE ECOSISTEM

• obiectul și 

microclimatul său



REPREZENTĂRI DE ECOSISTEM

• obiectul 

și clima 



RELAȚIONARE FUNCȚIUNI ȘI VOLUM

• transpunerea unei scheme funcționale în 

volum și anvelopă



RELAȚIONARE FUNCȚIUNI ȘI VOLUM

• relația dintre volumele 

funcționale distincte și 

întreg



RELAȚIONARE FUNCȚIUNI ȘI VOLUM

• relația dintre volumele 

funcționale distincte și întreg



RELAȚIONARE MODULE ȘI ÎNTREG

• relația dintre părți și întreg



RELAȚII DE FUNCȚIONARE

• diagramarea modului de funcționare
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MIXAJ DE CONCEPTE

• combinarea unor elemente distincte



MIXAJ DE CONCEPTE

• combinarea unor elemente distincte



DIAGRAMA TRANSPUSĂ ÎN MACHETĂ


