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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παροφςα διπλωματικι εργαςία αποςκοπεί ςτθν ειςαγωγι μιασ ςειράσ εργαλείων για τθν κάλυψθ 
του κενοφ μεταξφ του αρχιτεκτονικοφ και του ςτατικοφ ςχεδιαςμοφ, ςυνδυάηοντασ εργαλεία 
λογιςμικοφ που είναι ιδθ διακζςιμα και ςτουσ δυο κλάδουσ, ζτςι ϊςτε να διαχειριςτοφν και να 
επιλφςουν κατά το βζλτιςτο δυνατό τρόπο τισ καταςκευζσ.  

το πρϊτο κεφάλαιο, γίνεται μια αναφορά ςτθ δυςκολία του μθχανικοφ να παρζχει γριγορα και 
αποτελεςματικά ςτατικζσ πλθροφορίεσ ςε φορείσ που αποτελοφνται από επιφάνειεσ ελεφκερθσ 
μορφισ. 

το δεφτερο κεφάλαιο, γίνεται αναφορά ςε φορείσ ελεφκερθσ αρχιτεκτονικισ μορφισ και 
παρουςιάηονται κάποια παραδείγματα τζτοιων καταςκευϊν. Σονίηεται επίςθσ θ εφαρμογι που 
μπορεί να ζχει ο παραμετρικόσ ςχεδιαςμόσ ςτα πλαίςια των καταςκευϊν.  

το τρίτο κεφάλαιο, γίνεται μια αναφορά ςτο λογιςμικό που χρθςιμοποιικθκε κατά τθ διάρκεια τθσ 
διπλωματικισ εργαςίασ.  

το τζταρτο κεφάλαιο, πραγματοποιείται θ αρχιτεκτονικι ςχεδίαςθ του δικτυωτοφ προβόλου. 
Χρθςιμοποιοφνται ςυνδυαςτικά τα αντικείμενα του παραμετρικοφ εργαλείου προςομοίωςθσ 
Grasshopper με μια ςειρά εντολϊν που ςυντάςςονται ςτθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ C#. 

το πζμπτο κεφάλαιο, γίνεται αναφορά ςτθ διαδικαςία ςτατικισ επίλυςθσ του δικτυωτοφ 
προβόλου. Παρουςιάηεται επίςθσ ζνα πλιρεσ παράδειγμα ςτατικισ επίλυςθσ μια μορφισ του 
προβόλου. 

το ζκτο κεφάλαιο, αξιοποιείται θ παραμετρικι μορφι που ζχουμε δϊςει ςτο πρόβολο. 
Παρουςιάηεται θ μεταβολι του βάρουσ τθσ καταςκευισ ανάλογα με το ςτατικό φψοσ του φορζα. 
Εξετάηεται επίςθσ θ μεταβολι του βάρουσ τθσ καταςκευισ ανάλογα με τθν απόςταςθ αρχικοφ και 
τελικοφ ςθμείου του προβόλου (κατά διεφκυνςθ κάκετθ ςτο διαμικθ άξονα του προβόλου). 

το ζβδομο κεφάλαιο, πραγματοποιείται θ αρχιτεκτονικι ςχεδίαςθ τθσ δικτυωτισ γζφυρασ. 
Χρθςιμοποιοφνται ςυνδυαςτικά τα αντικείμενα του παραμετρικοφ εργαλείου προςομοίωςθσ 
Grasshopper με μια ςειρά εντολϊν που ςυντάςςονται ςτθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ C#. 

το όγδοο κεφάλαιο, γίνεται αναφορά ςτθ διαδικαςία ςτατικισ επίλυςθσ τθσ δικτυωτισ γζφυρασ. 
Παρουςιάηεται επίςθσ ζνα πλιρεσ παράδειγμα ςτατικισ επίλυςθσ μια μορφισ τθσ γζφυρασ. 

το ζνατο κεφάλαιο, αξιοποιείται θ παραμετρικι μορφι που ζχουμε δϊςει ςτθ γζφυρα. 
Παρουςιάηεται θ μεταβολι του βάρουσ τθσ καταςκευισ ανάλογα με το ςτατικό φψοσ του φορζα. 
Εξετάηεται επίςθσ θ μεταβολι του βάρουσ τθσ καταςκευισ ανάλογα με τθν απόςταςθ αρχικοφ και 
τελικοφ ςθμείου τθσ γζφυρασ (κατά διεφκυνςθ κάκετθ ςτο διαμικθ άξονα του προβόλου).
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ABSTRACT 

 

This thesis aims to introduce a series of tools to bridge the gap between architectural and structural 
design, combining software tools already available in both sectors to deal with and resolve the 
constructions in the best possible way. 

The first chapter refers to the difficulty engineers face providing fast and efficient structural 
information to structures composed of free form surfaces. 

The second chapter refers to free form design structures and presents some examples of such 
structures. It also emphasizes on how parametric design applies to structures.  

The third chapter presents the software that was used during this thesis. 

The fourth chapter presents the architectural design of a trussed cantilever. It uses a combination of 
the objects provided by a parametric simulation tool called Grasshopper, with a series of commands 
written in the programming language C#. 

The fifth chapter refers to the process of structural analysis of the trussed cantilever. It also presents 
a complete example of structural analysis in a form of the cantilever. 

In the sixth chapter the parametric form of the cantilever is utilized. It presents the fluctuation in 
weight of the construction according to the static height of the cantilever. It also refers to the 
fluctuation in weight of the construction according to the distance of the initial and endpoint of the 
cantilever (in a vertical direction to the longitudinal axis of the cantilever). 

The seventh chapter presents the architectural design of a trussed bridge. It uses a combination of 
the objects provided by a parametric simulation tool called Grasshopper, with a series of commands 
written in the programming language C#. 

The eighth chapter refers to the process of structural analysis of the trussed bridge. It also presents a 
complete example of structural analysis in a form of the bridge. 

In the ninth chapter the parametric form of the bridge is utilized. It presents the fluctuation in weight 
of the construction according to the static height of the bridge. It also refers to the fluctuation in 
weight of the construction according to the distance of the initial and endpoint of the bridge (in a 
vertical direction to the longitudinal axis of the bridge). 

 

 

 

 




