
    

Open Source Ecology

Παρουσίαση από το Δημήτρη Κουκουλάκη 



    

Περιεχόμενα
●Τι είναι το Open Source Ecology;
●Γιατί είναι σημαντικό;
●Φιλοσοφία & Αρχές σχεδιασμού
●Το κιτ για ένα νέο χωριό (GVCS)
–Μηχανήματα

–Οικοσυστήματα

–Παραγωγή

–Ενέργεια

–Υποδομές

–Αγροτική παραγωγή
–Υλικά
–Αυτοματοποίηση
–Παραδείγματα (Κύβος ενέργειας, Liberator CEB, Τρακτέρ)

●Παρελθόν, παρόν και μέλλον



    

Τι είναι το Open Source Ecology;

● Ένα δίκτυο από αγρότες, μηχανικούς και υποστηρικτές
● Ξεκίνησε από τον Dr. Marcin Jakubowski to 2003

Σκοπός
η δημιουργία μιας ανοιχτής και 
ελεύθερης οικονομίας 
όπου βελτιστοποιείται 
η παραγωγή και η διανομή 
ενώ παρέχετε περιβαλλοντολογική 
αναγέννηση και κοινωνική δικαιοσύνη

Στη πράξη
Μελέτη, σχεδιασμός και κατασκευή μηχανημάτων με ανοιχτά σχέδια 
και σε συνεργασία με εθελοντές από όλο το κόσμο



    

Γιατί είναι σημαντικό;

● ελεύθερη διακίνηση γνώσης
● πραγματική βελτιστοποίηση 
παραγωγής
● απελευθέρωση κοινωνιών από 
χρέη και εξαρτήσεις
● βήμα προς ένα νέο πολιτισμό 
μετά-σπανιότητας
● συνεργασία



    

Φιλοσοφία & Αρχές σχεδιασμού

● ανοιχτός και συνεργατικός σχεδιασμός και ανάπτυξη
● διανεμημένα οικονομικά
● δημιουργική προσέγγιση
● αρθρωτικός σχεδιασμός για μεγάλη διάρκεια ζωής
● παραγωγή κλειστού κύκλου

● χαμηλό κόστος
● κάνε το μόνος σου - DIY
● οικολογικός σχεδιασμός
● ευελιξία
● υψηλές επιδόσεις



    

Global Village Construction Set

Εξαγωγέας αλουμινίου

Τρακτέρ

Αυτοκίνητο

Κατασκευή τούβλων
από χώμα

Κύβος ενέργειας

Επαγωγικός φούρνος

Ανεμογεννήτρια



    

Οικοσυστήματα



    

Παραγωγή



    

Ενέργεια



    

Υποδομές



    

Αγροτική Παραγωγή



    

Υλικά



    

Αυτοματοποίηση



    

Κύβος ενέργειας

Κύρια χαρακτηριστικά
● αρθρωτή σχεδίαση
● ευελιξία
● ευκολία επισκευής



    

Τρακτέρ

Κύρια χαρακτηριστικά
● αρθρωτή σχεδίαση
● πολλαπλές χρήσεις
● χαμηλό κόστος
● ευκολία επισκευής



    

Liberator (απελευθερωτής)

Κύρια χαρακτηριστικά
● χαμηλό κόστος
● πλήρης αυτοματοποίηση
● ταχύτητα
● ευκολία κατασκευής (σχετικό)

Απελευθερωτής διότι προορίζεται 
να απελευθερώσει τους ανθρώπους 
από το υψηλότερο κόστος διαβίωσης  
- τη κατασκευή κατοικίας 



    

Παρελθόν, παρόν και μέλλον



    

Ευχαριστούμε!

περισσότερες πληροφορίες
●http://opensourceecology.org
●http://osegreece.wordpress.com/
●http://www.facebook.com/groups/160695133994088/

Ερωτήσεις;;;

http://opensourceecology.org/
http://osegreece.wordpress.com/
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