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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). 
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Κεφάλαιο 1ο  

Εισαγωγικζς ζννοιες 

 

1.1 Ανάγκη συνεργασίας αρχιτεκτονικοφ σχεδιασμοφ και δομικής 

ανάλυσης 

Η ψθφιακι εποχι ζχει ειςάγει μια νζα προςζγγιςθ ςτθν αρχιτεκτονικι μορφι. Η ραγδαία 

πρόοδοσ τθσ τεχνολογίασ CAD επζτρεψε ςτουσ αρχιτζκτονεσ να ξεπεράςουν τα 

παραδοςιακά όρια του ςχεδιαςμοφ και να μετατρζψουν ζνα οποιοδιποτε φανταςτικό 

ςχιμα ςε μια ρεαλιςτικι αρχιτεκτονικι μορφι. Στο πλαίςιο αυτό, ο δομικόσ ςχεδιαςμόσ 

κακυςτερεί και θ δζςμευςθ του μθχανικοφ με τθν αρχιτεκτονικι μορφι περιορίηει τθν 

καταςκευι του κτιρίου. Αυτι θ παραδοςιακι προςζγγιςθ δεν μπορεί να ςυμβαδίςει με τισ 

ςφγχρονεσ διαδικαςίασ ςχεδιαςμοφ αφοφ ο μθχανικόσ δεν είναι ςε κζςθ να παρζχει τισ 

ςτατικζσ πλθροφορίεσ τθσ αρχιτεκτονικισ μορφισ κακυςτερϊντασ ζτςι τθ διαδικαςία 

ςχεδιαςμοφ. Ενϊ μια μεγάλθ ποικιλία εργαλείων εξυπθρετεί τθν αρχιτεκτονικι γεωμετρία 

όπωσ ο παραμετρικόσ ςχεδιαςμόσ, ο οποίοσ είναι διακζςιμοσ για χριςθ από τουσ 

αρχιτζκτονεσ προςφζροντασ απεριόριςτεσ δυνατότθτεσ και ταχφτθτα ςτο ςχεδιαςμό, θ 

βιομθχανία τθσ μθχανικισ παραμζνει προςκολλθμζνθ ςε παραδοςιακζσ τεχνικζσ ςτατικισ 

ανάλυςθσ. 

Όταν πρόκειται για απλά προβλιματα μθχανικισ και κτίρια που αποτελοφνται από απλά 

δομικά ςτοιχεία όπωσ υποςτυλϊματα, δοκοί και πλάκεσ, θ ςυμπεριφορά των οποίων 

μπορεί εφκολα να γίνει κατανοθτι και να εκτιμθκεί, ο μθχανικόσ μπορεί πολφ γριγορα να 

δϊςει τισ ςτατικζσ πλθροφορίεσ του αρχιτεκτονικοφ ςχεδιαςμοφ. Οι ίδιεσ πλθροφορίεσ δεν 

μποροφν να δοκοφν όταν πρόκειται για ςχιματα ελεφκερθσ μορφισ. Όςο πιο περίπλοκθ 

γίνεται θ αρχιτεκτονικι μορφι, τόςο πιο δφςκολο είναι για τον μθχανικό να ερμθνεφςει και 

να καταλάβει τθ ςτατικι ςυμπεριφορά του φορζα.  

Μια χρονοβόρα διαδικαςία για τθν μοντελοποίθςθ και τθν προςομοίωςθ, πριν από τον 

προςδιοριςμό των ςτατικϊν αποτελεςμάτων προκαλεί αναπόφευκτα τριβι, γεγονόσ που 

περιορίηει τθν αποδοτικότθτα τθσ ςτατικισ μελζτθσ. Προκειμζνου ζνα μοντζλο να μοιραςτεί 

ανάμεςα ςε διαφορετικοφσ ςχεδιαςτικοφσ κλάδουσ, ζνα μεγάλο μζροσ των δεδομζνων 

πρζπει να ανταλλαχκοφν και μια ςειρά από μεταφράςεισ πρζπει να γίνουν, μια επίπονθ 

διαδικαςία θ οποία δεν οδθγεί αναγκαςτικά ςε ακριβι αποτελζςματα. Αυτό αυξάνει τθν 

ανάγκθ για καλφτερθ διαλειτουργικότθτα μεταξφ του λογιςμικοφ που χρθςιμοποιείται από 

τθν ομάδα ςχεδιαςμοφ. 

Χρθςιμοποιϊντασ τθ δφναμθ του παραμετρικοφ ςχεδιαςμοφ ςε ςυνδυαςμό με λογιςμικό 

ςτατικισ ανάλυςθσ, μπορεί κανείσ να επιταχφνει αυτι τθ διαδικαςία και να αποκτιςει τθ 

δυνατότθτα να διερευνιςει περιςςότερεσ επαναλιψεισ μιασ ςτατικισ επίλυςθσ οι οποίεσ 
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μποροφν να οδθγιςουν ςτο βζλτιςτο αποτζλεςμα χωρίσ να περιορίηονται από χρονικά 

όρια. Τα αποτελζςματα που προκφπτουν από τισ ςτατικζσ επιλφςεισ δεν χρειάηεται να είναι 

ενιαίεσ λφςεισ ςτα προβλιματα αλλά παράμετροι που τροφοδοτοφν τθν αρχιτεκτονικι 

μορφι και καταλιγουν ςε ζνα βζλτιςτο ςχεδιαςμό.  
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Κεφάλαιο 2ο 

Ελεφθερη Αρχιτεκτονική ςχεδίαςη  

 

2.1 Αρχιτεκτονική ελεφθερησ μορφήσ 

Η ζλευςθ τθσ τεχνολογίασ και θ εφαρμογι τθσ ςτθν αρχιτεκτονικι οδιγθςε ςε ζνα 

ενδιαφζρον προσ τθν ανάπτυξθ καταςκευϊν ελεφκερθσ αρχιτεκτονικισ μορφισ. Ωσ 

αρχιτεκτονικι ελεφκερθσ μορφισ μπορεί να οριςτεί θ ςχεδίαςθ ακανόνιςτων ςχθμάτων, 

που αποτελοφνται από επιφάνειεσ διπλισ καμπυλότθτασ ο οποίεσ δεν ζχουν κάποιο 

ιδιαίτερο ςτοιχείο επανάλθψθσ. Η διάκριςθ ανάμεςα ςτα ςχιματα ελεφκερθσ μορφισ από 

ζνα κοινό ςχιμα πρζπει να γίνει ςε αυτό το ςθμείο, αφοφ οι κοινζσ επιφάνειεσ ι ςχιματα 

είναι αυτά που ζχουν βελτιςτοποιθκεί ζτςι ϊςτε να αντιμετωπιςτοφν οι καταςκευαςτικοί 

περιοριςμοί και γι’ αυτό δεν μποροφν να οριςτοφν ωσ ςχιματα ελεφκερθσ μορφισ. Σχιματα 

ελεφκερθσ μορφισ, αρχικά ειςιχκθςαν ςτθν αυτοκινθτοβιομθχανία, ςτθν αεροναυπθγικι, 

αργότερα διαδόκθκαν ςτθν κινθματογραφικι βιομθχανία και εξελίχτθκαν χάρθ ςτθ 

βελτίωςθ των εργαλείων CAD. Συνεπϊσ, αυτοί οι κλάδοι οδιγθςαν τουσ αρχιτζκτονεσ ςτον 

πειραματιςμό με νζεσ μορφζσ ζκφραςθσ, ωκϊντασ τα όρια ςε μθ-ςυμβατικά ςχζδια. 

Αρχικά, τα αποτελζςματα αυτϊν των πειραματιςμϊν ιταν εντυπωςιακζσ ςταγόνεσ ι υγρά 

ςχιματα και όχι ορκογωνικά κτίρια, που κυριαρχοφςαν ςτον κλάδο των καταςκευϊν μζχρι 

τότε, όπου διακρίνονταν καταςκευαςτικά ςτοιχεία όπωσ δοκοί, πλάκεσ και υποςτυλϊματα.   

Το μουςείο Guggenheim, ςτο Bilbao, του Frank O.Gehry (Σχιμα 2.1) που ολοκλθρϊκθκε το 

1997 είναι ζνα διάςθμο παράδειγμα ελεφκερθσ αρχιτεκτονικισ μορφισ, γνωςτό για το 

ακανόνιςτα καμπυλωτό ςχιμα του. Σε αντίκεςθ με το πολφπλοκο ςχιμα τθσ πρόςοψθσ ο 

φορζασ του μουςείου του Gehry αποτελείται από ευκφγραμμα μεταλλικά μζλθ που 

ςυνδζονται με κόμβουσ, κρυμμζνα πίςω από τα μεταλλικά επιςτρωμζνα φφλλα. 

 

Σχήμα 2.1 - Guggenheim Museum, Bilbao by Frank O.Gehry 
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Μια άλλθ περίπτωςθ κτιρίου, όπωσ φαίνεται ςτθν παρακάτω εικόνα, είναι το Doha Villa 

(2002) τθσ Ushida Findlay Architects (Σχιμα 2.2) που μοιάηει με τθν εικόνα ςταγόνασ. 

Ρεριμετρικά του κτιρίου υπάρχουν διαμορφωμζνεσ επίπεδεσ πλευρζσ από οπλιςμζνο 

ςκυρόδεμα ενϊ χρθςιμοποιικθκαν πάνελ πλιρωςθσ για τθν επζνδυςθ τθσ επιφάνειασ. Το 

καλοφπι των πλευρϊν καταςκευάςτθκε με χριςθ CNC (computer numerical control). Tα 

πάνελ πλιρωςθσ διαμορφϊκθκαν χειροκίνθτα, κάμπτοντασ τισ χαλφβδινεσ διατομζσ 

ανάμεςα ςτισ πλευρζσ, δθμιουργϊντασ ζτςι μια επιφάνεια που κα ψεκαηόταν με 

ςκυρόδεμα. 

 

 

Σχήμα 2.2 – Doha Villa by Ushida Findlay Arcitects 

 

 

 

Το ζργο 279 Selfridges τθσ Future Systems (Σχιμα 2.3) που ολοκλθρϊκθκε το 2003 είναι ζνα 

ακόμθ παράδειγμα τθσ ελεφκερθσ αρχιτεκτονικισ μορφισ. Ππωσ μπορεί να παρατθριςει 

κανείσ είναι φανερι θ ϋϋρευςτότθταϋϋ του ςχιματοσ. Η καμπυλωμζνθ γεωμετρία 

επιτεφχκθκε με τθ χριςθ τθσ τεχνολογίασ εκτόξευςθσ ςκυροδζματοσ. Το κτίριο αυτό 

αποτελεί μια παρόμοια προςζγγιςθ καταςκευισ με το Doha Villa (οι άκρεσ των πλακϊν του 

κτιρίου χρθςιμοποιικθκαν ωσ οδθγοί, αντί των πλευρϊν τθσ προθγοφμενθσ περίπτωςθσ, 

και ζνα μεταλλικό πλζγμα κάμφκθκε ςτο χϊρο μεταξφ τουσ, για να ςχθματιςτεί το μόνιμο 

καλοφπι). 
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Σχήμα 2.3 – 279 Selfridges project by Future Systems 

 

2.2 Εργαλεία που χρηςιμοποιοφνται για τη ςχεδίαςη ελεφθερησ μορφήσ 

Μια ποικιλία από εργαλεία CAD είναι διακζςιμα για τθ καλφτερθ προςομοίωςθ επιφανειϊν 

ελεφκερθσ μορφισ. Ανάμεςα ςτα πιο δθμοφιλι είναι το McNeel’s Rhinoceros 3D. Το Rhino 

3D επεκτείνει τθ χριςθ του ςτθν παραμετρικι προςομοίωςθ μζςω ενόσ εργαλείου, του 

Grasshoper 3D. Ο ςυνδυαςμόσ αυτϊν των δυο πακζτων κα χρθςιμοποιθκεί και ςε αυτι τθ 

διπλωματικι εργαςία. Το ΜΑΥΑ 3D τθσ Autodesk, χρθςιμοποιείται κυρίωσ ςτθ βιομθχανία 

κινουμζνων ςχεδίων και δίνει τθ δυνατότθτα παραμετρικισ προςομοίωςθσ μζςω μιασ 

λειτουργίασ του, το Βentley’s Generative Components και το Dassault CATIA 

χρθςιμοποιοφνται κυρίωσ ςτθν αυτοκινθτοβιομθχανία. Τα παραπάνω αποτελοφν δθμοφιλι 

πακζτα λογιςμικοφ που μορφϊνουν και ελζγχουν παραμετρικά επιφάνειεσ ελεφκερθσ 

μορφισ. Πλα ζχουν βρει μια χριςθ ςτον τομζα τθσ αρχιτεκτονικισ. 

 

2.3 Δομικοί φορείσ 

Ζνασ δομικόσ φορζασ είναι ςχεδιαςμζνοσ για να διατθρεί το ςχιμα του και τθν ευςτάκεια 

του ςτθν παρουςία τόςο των μόνιμων φορτίων του που προζρχονται από το ίδιο βάροσ του 

όςο και από τα κινθτά του φορτία όπωσ αυτά που προκφπτουν από τθν κυκλοφορία, τον 

άνεμο και το νερό. Για κάκε επιφάνεια ελεφκερθσ μορφισ ο πολιτικόσ μθχανικόσ ζχει ωσ 

ςτόχο να διατυπϊςει μια λφςθ που κα ενςωματωκεί με τθν αρχιτεκτονικι μορφι και κα 

παρζχει ευςτάκεια κάτω  από τθν επίδραςθ των εξωτερικϊν δράςεων. Ρροφανϊσ, 

οριςμζνοι περιοριςμοί εντόσ των ορίων τθσ αςφάλειασ και τθσ οικονομίασ κα πρζπει να 

λθφκοφν υπόψθ προκειμζνου να γίνει θ καταςκευι εφικτι. Επομζνωσ είναι δουλειά του 

πολιτικοφ μθχανικοφ, να ςυμβουλεφςει τον αρχιτζκτονα, ςτα αρχικά ςτάδια του 

ςχεδιαςμοφ για εφαρμόςιμεσ καταςκευαςτικζσ λφςεισ και ςε ζνα μεταγενζςτερο ςτάδιο για 
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τον αυςτθρό ςχεδιαςμό και τον ζλεγχο τθσ προτεινόμενθσ λφςθσ. Μερικζσ από τισ πιο 

κοινζσ καταςκευαςτικζσ λφςεισ που υποςτθρίηουν τθν ελεφκερθ μορφι ςχεδίαςθσ είναι τα 

κελφφθ από ςκυρόδεμα, οι δικτυωτοί κόλοι και τα κελφφθ ςε μορφι πλζγματοσ. Αυτοί οι 

δομικοί φορείσ δεν είναι ιδιαίτερα καινοτόμοι ςτον τομζα των καταςκευϊν. Στθν 

πραγματικότθτα επικράτθςαν από τισ αρχζσ του 20ου αιϊνα μζχρι που αντικαταςτάκθκαν 

από απλζσ μορφζσ ςτοιχείων όπωσ δοκοί, πλάκεσ και υποςτυλϊματα. Κελφφθ από 

ςκυρόδεμα είναι κοινζσ μορφζσ ςε κόλουσ λόγω τθσ μεγάλθσ αντοχισ του ςκυροδζματοσ ςε 

κλίψθ. Ιςτορικά κελφφθ από ςκυρόδεμα χρονολογοφνται από τον 2ο αιϊνα. Μια 

εντυπωςιακι επιβεβαίωςθ είναι το Pantheon ςτθ ρϊμθ. Δφο λαμπροί εκπρόςωποι τθσ 

ςφγχρονθσ κελυφωτισ μθχανικισ από ςκυρόδεμα είναι οι  Eduardo Torroja και Felix 

Candela. 

Λόγω του αυξανόμενου κόςτουσ των εργατικϊν και των μθ-ςυμβατικϊν καλουπιϊν που 

απαιτοφνταν για τθν καταςκευι κελυφϊν από ςκυρόδεμα, μια τάςθ προσ τα χωρικά 

πλαίςια δθμιουργικθκε από το 1970 αντικακιςτϊντασ ζτςι τον πρϊτο τφπο καταςκευϊν. 

Ξφλινα κελφφθ ςε μορφι πλζγματοσ είναι μια άλλθ μορφι καταςκευϊν όπου κυριαρχεί θ 

κλιπτικι ζνταςθ και αξίηει να αναφερκοφν. Αποτελοφνται από ξφλινεσ ςανίδεσ ςε μορφι 

πλζγματοσ, με ευζλικτουσ κόμβουσ ςφνδεςθσ, λυγιςμζνεσ ζτςι ϊςτε να διαμορφϊνουν μια 

κελυφωτι καταςκευι όπωσ αυτι τθσ παρακάτω εικόνασ (Σχιμα 2.4). Μετά τθν 

παραμόρφωςθ των ξφλινων ςανίδων, το ςχιμα διατθρείται μζςω του κακοριςμοφ των 

ςυνδζςεων ςτο χϊρο. Η ζνταςθ μεταφζρεται μζςω των ςανίδων, οι οποίεσ λειτουργοφν ςαν 

αψίδεσ και ζτςι καταπονοφνται κυρίωσ από κλίψθ και όχι από κάμψθ. 

 

 
Σχήμα 2.4 – Mannheim Multihall, Frei Otto, 1971 

 

Καταςκευζσ που υποβάλλονται κυρίωσ ςε εφελκυςμό, εξελίχκθκαν μζςω τθσ ευρείασ 

διάδοςθσ τθσ εμπειρίασ ςτα πανιά, όπου ςυνδυάηονταν φφαςμα υψθλισ αντοχισ, καλϊδια 

και αντθρίδεσ για να διαμορφϊςουν διπλά καμπυλωμζνεσ επιφάνειεσ μεγάλου ανοίγματοσ, 

μζςω πολφπλοκϊν μεκόδων καταςκευισ όπου απαιτοφνται εξειδικευμζνο εργατικό 

δυναμικό. Οριςμζνα μεγάλα παραδείγματα τζτοιων καταςκευϊν ζχουν ςχεδιαςτεί από 
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τουσ Frei Otto και Ted Happold. 

Η πιο πρόςφατθ εξζλιξθ των προαναφερκζντων δομϊν είναι τα χωρικά πλαίςια, που 

αναπτφχκθκαν με τθν εκτίμθςθ τθσ τριςδιάςτατθσ ιςορροπίασ και τθν ενίςχυςθ τθσ αντοχισ 

του υλικοφ ςε εφελκυςμό. 

 

 

2.4 Παραμετρικόσ ςχεδιαςμόσ ςτην καταςκευή 

 

Η ανάπτυξθ πολφπλοκων μορφϊν ςτον τομζα τθσ αρχιτεκτονικισ οδιγθςε ςτθ μετάβαςθ 

από τθν παραδοςιακι ςτατικι προςζγγιςθ ςχεδιαςμοφ, ςε μια πιο δυναμικι διαδικαςία. Ο 

όροσ ϋϋπαραμετρικόσ ςχεδιαςμόσϋϋ εξελίχκθκε τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ με τθν εφαρμογι 

τθσ προθγμζνθσ πλθροφορικισ ςτθν αρχιτεκτονικι και αναφζρεται ςτο ςχεδιαςμό ενόσ 

αντικειμζνου περιγράφοντασ τθ ςχζςθ μεταξφ των παραμζτρων του. Αυτό επιτρζπει εκ νζου 

τον οριςμό τθσ τελικισ παραγωγισ μζςω του χειριςμοφ των παραμζτρων του αντικειμζνου. 

Ζνα αντικείμενο περιγράφεται από τουσ γεωμετρικοφσ περιοριςμοφσ του ι από τουσ 

βακμοφσ ελευκερίασ του κακϊσ επίςθσ από τισ διαςτάςεισ του και τισ εξιςϊςεισ που 

προςδιορίηουν τθν αντιςτοιχία τουσ. Η περιγραφι ενόσ αντικειμζνου μζςα από τισ 

παραμζτρουσ του δεν είναι κάτι καινοφριο, παραδείγματοσ χάριν θ παραμετρικι μορφι μια 

ευκείασ γραμμισ είναι : x = xo + at και y = yo + at . Αυτό που κάνει τθν διαφορά ςτθ 

εφαρμογι του παραμετρικοφ ςχεδιαςμοφ ςτθν αρχιτεκτονικι είναι θ ζνωςθ μιασ ςειράσ 

από παραμζτρουσ που κακορίηουν νζεσ λειτουργίεσ για τθν πλιρθ περιγραφι και τον 

ζλεγχο ενόσ ςχεδίου. Στα πλαίςια ενόσ κτιρίου, ο ζλεγχοσ ενόσ τζτοιου ςυνόλου 

παραμζτρων μπορεί να επιτρζψει μια ολικι παρζμβαςθ ςτον αρχιτεκτονικό του ςχεδιαςμό. 

Με τθ βοικεια αυτοφ του εργαλείου ο ςχεδιαςτισ είναι ςε κζςθ να περιγράψει 

μακθματικά πολφπλοκεσ μορφζσ και να ανακαλφψει νζεσ. Κατά ςυνζπεια, υπερνικϊντασ 

τον περιοριςμό του χρόνου ςτθν πραγματοποίθςθ αλλαγϊν μπορεί να οδθγθκεί ςε 

βζλτιςτεσ λφςεισ. Ζνα μειονζκτθμα ανάμεςα ςτισ πολλαπλζσ αρετζσ τθσ εφαρμογισ του 

παραμετρικοφ ςχεδιαςμοφ ςτον τομζα τθσ αρχιτεκτονικισ είναι ότι αυξάνει τθν 

πολυπλοκότθτα και χωρίσ τθ ςωςτι κακοδιγθςθ του πολιτικοφ μθχανικοφ ςτα αρχικά 

ςτάδια του ςχεδιαςμοφ, οδθγεί ςυχνά ςε αποτελζςματα που είναι δφςκολο να 

καταςκευαςτοφν.   

Ενϊ μια ποικιλία λογιςμικοφ πάνω ςτον παραμετρικό ςχεδιαςμό είναι άμεςα διακζςιμθ να 

χωρζςει ςτο πλαίςιο του αρχιτεκτονικοφ ςχεδιαςμοφ ι πιο ςυγκεκριμζνα να αναλφςει και 

να χειριςτεί τθ γεωμετρία, δεν εφαρμόηεται ευρζωσ ςε καταςκευαςτικά προβλιματα 

μθχανικισ. Ενϊ δθλαδι  οι επεκτάςεισ του παραμετρικοφ ςχεδιαςμοφ εξυπθρετοφν τθ 

γεωμετρία και ςυνεπϊσ τον αρχιτεκτονικό ςχεδιαςμό, δεν είναι διακζςιμεσ τουλάχιςτον ςε 

εμπορικό επίπεδο ςε μορφζσ που να ςχετίηονται με το ζργο του μθχανικοφ που αςχολείται  

με τθ ςτατικι επίλυςθ τθσ καταςκευισ. Δεδομζνου ότι οι κτιριακζσ μορφζσ γίνονται ολοζνα 

και πιο περίπλοκεσ θ ςυμβολι του μθχανικοφ κακίςταται ουςιϊδθσ ςε όλα τα ςτάδια του 

αρχιτεκτονικοφ ςχεδιαςμοφ ενιςχφοντασ ζτςι το ρόλο του ςτο κομμάτι του ςχεδιαςμοφ.  

Ραρ’ όλα αυτά φαίνεται να υπάρχει ζνα χάςμα ανάμεςα ςτουσ τρόπουσ που αυτοί οι δυο 



8   Κεφάλαιο 2 
 

  
Διπλωματική Εργαςία Ανδρέα Μπέντα - ΕΜΠ - 2011 

κλάδοι αλλθλεπιδροφν. Ενϊ μια αρχιτεκτονικι μορφι μπορεί να διαμορφωκεί, να γίνει 

κατανοθτι και να μεταβλθκεί γριγορα από τον αρχιτζκτονα, ο μθχανικόσ που αςχολείται 

με τθ ςτατικι επίλυςθ τθσ καταςκευισ δεν μπορεί να ϋϋακολουκιςει’’ με ανάλογθ 

ταχφτθτα.  

Για ζνα δεδομζνο ςχιμα ελεφκερθσ μορφισ, που αναπτφχκθκε με ευκολία ςε ζνα 

περιβάλλον παραμετρικοφ ςχεδιαςμοφ, πρζπει να γίνει εκτεταμζνθ ανάλυςθ από τθν 

πλευρά του μθχανικοφ που ζχει αναλάβει τθ ςτατικι επίλυςθ τθσ καταςκευισ ζτςι ϊςτε 

αυτι να αξιολογθκεί δομικά. Τισ περιςςότερεσ φορζσ, δεν είναι πλιρωσ κατανοθτι θ 

ςυνολικι ςυμπεριφορά λόγω του χρονικοφ χάςματοσ ανάμεςα ςτθ προςομοίωςθ, τθν 

ανάλυςθ, τθν αξιολόγθςθ και τθν επιςτροφι τθσ ςτατικισ επίδοςθσ ϊςτε να εκτιμθκεί θ 

καταλλθλότθτα τθσ καταςκευισ. Καταςκευαςτικοί περιοριςμοί, όπωσ για παράδειγμα θ 

απόδοςθ των δομικϊν μελϊν ι των υλικϊν ι των ςυνοριακϊν ςυνκθκϊν, δεν ελζγχονται 

ανάλογα από λογιςμικά ςτατικισ ανάλυςθσ όπωσ ελζγχονται οι γεωμετρικοί περιοριςμοί  

από λογιςμικά παραμετρικοφ ςχεδιαςμοφ. Η ςτατικι επίλυςθ πολφπλοκων ςχθμάτων 

κακυςτερεί πίςω από τθν αρχιτεκτονικι τθν οποία όμωσ καλείται να υποςτθρίξει. Ενϊ οι 

μθχανικοί μποροφν να κατανοιςουν τθ ςτατικι ςυμπεριφορά απλϊν δομικϊν μορφϊν, δεν 

είναι ςε κζςθ να εκτιμιςουν τθν ςυμπεριφορά επιφανειϊν ελεφκερθσ μορφισ. 

Ο κλάδοσ τθσ μθχανικισ κάνει περιοριςμζνθ χριςθ εργαλείων παραμετρικοφ ςχεδιαςμοφ. 

Ρολφ λίγεσ ομάδεσ ςχεδιαςμοφ, όπωσ θ Buro Happold (S.M.A.R.T. Team) και θ Adams Kara 

Taylor (Parametric Applied Research Team, ‘’p.art’’) αναπτφςςουν λογιςμικά εςωτερικισ 

χριςθσ με ςκοπό να ενιςχφςουν τθν διαδικαςία ςχεδιαςμοφ. Τα εργαλεία αυτά 

εξακολουκοφν να χρθςιμοποιοφνται αποκλειςτικά από τισ ειδικευμζνεσ ομάδεσ που τα 

ζχουν δθμιουργιςει και όχι από τθ μάηα των μθχανικϊν. 

 

 

2.5 Διαλειτουργικότητα ςτο ςχεδιαςμό 

 

Από τθ Αναγζννθςθ, θ μθχανικι και θ αρχιτεκτονικι αναγκάςτθκαν να αποκλίνουν ςε 

διαφορετικοφσ κλάδουσ λόγω τθσ ηιτθςθσ για πιο αυςτθρό ςχεδιαςμό ζτςι ϊςτε να 

εξυπθρετιςουν ζνα βιϊςιμο και καταςκευαςτικά αςφαλζσ δομικό περιβάλλον. 

Ακολουκϊντασ τθν αρχικι διάςπαςθ, το χάςμα ζγινε μεγαλφτερο αφοφ κάκε κλάδοσ ζτεινε 

να εξειδικευτεί ςε νζουσ τομείσ που ενδιζφεραν τον κακζνα ξεχωριςτά, εμποδίηοντασ ζτςι 

τθν επικοινωνία μεταξφ τουσ. Κακϊσ τα αρχιτεκτονικά ςχζδια γίνονται όλο και πιο 

περίπλοκα, θ ανάγκθ για αναδιοργάνωςθ τθσ διαδικαςίασ ςχεδιαςμοφ είναι επιτακτικι και 

θ επικοινωνία ανάμεςα ςτουσ δυο εμπλεκόμενουσ κλάδουσ γίνεται όλο και πιο κρίςιμθ. 

Αυτι θ επικοινωνία περιγράφεται από τθν ανταλλαγι δεδομζνων και ςυχνά περιλαμβάνει 

τθν μετάφραςθ μιασ μορφισ ενόσ μοντζλου ςε μια άλλθ. Μια από τισ πιο δφςκολεσ 

εργαςίεσ που καλείται να αντιμετωπίςει θ ςφγχρονθ μθχανικι είναι θ μεταφορά τθσ 

γεωμετρικισ μορφισ από το αρχιτεκτονικό μοντζλο ςε ζνα που μπορεί να χρθςιμοποιθκεί 

για ςτατικζσ επιλφςεισ. 
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Ο όροσ διαλειτουργικότθτα που ορίςτθκε αρχικά για ςυςτιματα πλθροφορικισ ι υπθρεςίεσ 

μπορεί λογικά τϊρα να ιςχφςει και ςτθ τεχνολογία των καταςκευϊν. Το Ινςτιτοφτο 

θλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικϊν Μθχανικϊν ορίηει τθ διαλειτουργικότθτα ωσ «τθν 

ικανότθτα δυο ι περιςςότερων ςυςτθμάτων ι ςυςτατικϊν να ανταλλάςουν πλθροφορίεσ 

και να χρθςιμοποιοφν τισ πλθροφορίεσ που ζχουν ανταλλαγεί» 

Ανάμεςα ςτα άλλα θ εργαςία αυτι αποςκοπεί να βελτιϊςει τον τομζα τθσ επικοινωνίασ 

μεταξφ  των πολλαπλϊν επιςτθμονικϊν κλάδων που εμπλζκονται ςτον τομζα τθσ 

καταςκευισ, ειςάγοντασ μια ςειρά εργαλείων τα οποία είτε ςυνδζουν λογιςμικά για τθν 

ανταλλαγι πλθροφοριϊν είτε μεταφράηουν δεδομζνα ζτςι ϊςτε αυτά να χρθςιμοποιθκοφν 

ςε διαφορετικζσ μορφζσ. 
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Κεφάλαιο 3ο 

Λογιςμικό τησ Διπλωματικήσ Εργαςίασ 

 

3.1  Παρουςίαςη του προγράμματοσ Rhinoceros 

 

 

Σχήμα 3.1 – Λογότυπο του προγράμματοσ Rhinoceros 

 

Το Rhino (Σχιμα 3.1) είναι ζνα πρόγραμμα τριςδιάςτατθσ ςχεδίαςθσ. Το λογιςμικό αυτό 

χρθςιμοποιείται ςυνικωσ για βιομθχανικό ςχζδιο, αρχιτεκτονικό ςχζδιο όπωσ επίςθσ και 

για τθ ςχεδίαςθ αυτοκινιτων. Το Rhino ειδικεφεται κυρίωσ ςτθ ςχεδίαςθ μοντζλων 

ελεφκερθσ μορφισ.  

Όπωσ πολλζσ εφαρμογζσ προςομοίωςθσ, το Rhino διακζτει μια γλϊςςα χειρόγραφθσ 

δθμιουργίασ των φορζων, θ οποία βαςίηεται ςτθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Visual Basic, 

κακϊσ και ζνα SDK που επιτρζπει τθν άμεςθ ανάγνωςθ και γραφι αρχείων Rhino. Το Rhino 

3D κζρδιςε τθν δθμοτικότθτα του ςτον αρχιτεκτονικό ςχεδιαςμό κυρίωσ λόγω τθσ 

εφαρμογισ του Grasshopper που χρθςιμοποιείται ςτον παραμετρικό ςχεδιαςμό. Πολλοί 

νζοι αρχιτζκτονεσ χρθςιμοποιοφν παραμετρικά εργαλεία προςομοίωςθσ όπωσ είναι το 

Grasshopper. 

 

3.2  Παρουςίαςη του προγράμματοσ Grasshopper 

 

Σχήμα 3.2 – Λογότυπο του προγράμματοσ Grasshopper 



11  Κεφάλαιο 3 

 

   
Διπλωματική Εργαςία Ανδρέα Μπέντα - ΕΜΠ - 2011 

 

Το Grasshopper (Σχιμα 3.2) είναι ζνασ ςυντάκτθσ γραφικϊν αλγόρικμων ενςωματωμζνο 

ςτα εργαλεία διαμόρφωςθσ του Rhino. Τα προγράμματα δθμιουργοφνται μζςω τθσ 

μεταφοράσ αντικειμζνων πάνω ςε ζνα καμβά. Στθ ςυνζχεια, οι παράμετροι εξόδου αυτϊν 

των ςτοιχείων ςυνδζονται με τισ παραμζτρουσ ειςόδου μεταγενζςτερων ςτοιχείων. Το 

Grasshopper χρθςιμοποιείται κυρίωσ για τθ δθμιουργία τριςδιάςτατων φορζων μζςα από 

τον ςυνδυαςμό των διάφορων αντικειμζνων του προγράμματοσ. Επίςθσ κάποια 

προγράμματά του, μπορεί να περιζχουν άλλα είδθ αλγορίκμων όπωσ αρικμθτικϊν, 

κειμζνου και οπτικοακουςτικϊν. Σε αντίκεςθ με το RhinoScript, το Grasshopper δεν απαιτεί 

καμία γνϊςθ προγραμματιςμοφ, αλλά εξακολουκεί να επιτρζπει ςτουσ ςχεδιαςτζσ να 

δθμιουργιςουν κάτι πολφ απλό μζχρι κάτι πολφ ςφνκετο.   

 

3.3 Ανάγκη δημιουργίασ του Grasshopper 

Το κφριο μειονζκτθμα ςτθ λειτουργία του Rhino  είναι ότι θ δζντρο-ιςτορία των ενεργειϊν 

που εκτελοφνται είναι κρυμμζνθ από το χριςτθ. Αυτό ςθμαίνει ότι δεν μπορεί κάποιοσ να 

παρζμβει ςτα διάφορα ςτάδια δθμιουργίασ του φορζα επιβάλλοντασ τροποποιιςεισ ςε 

αυτόν. Για παράδειγμα, υπάρχει μόνο μια ευκαιρία για να ορίςουμε τισ ιδιότθτεσ μιασ 

επιφάνειασ που ζχουμε δθμιουργιςει. Μόλισ δθμιουργθκεί θ επιφάνεια, ο μόνοσ τρόποσ 

για να αλλάξουμε κάποιεσ ρυκμίςεισ τθσ είναι να αναδθμιουργιςουμε τθν επιφάνεια. 

Αυτόσ αποτελεί ζνα πολφ δαπανθρό ςε χρόνο περιοριςμό. Επίςθσ, είναι αδφνατο να 

προςκζςουμε ι να αντικαταςτιςουμε καμπφλεσ ςε μια επιφάνεια που ζχουμε ιδθ 

δθμιουργιςει. 

Το Grasshopper αντιμετωπίηει αυτά τα ηθτιματα επιτρζποντασ ςτο χριςτθ να καταςκευάςει 

τθ δικι του δζντρο-ιςτορία ι καλφτερα τον δικό του οριςμό τθσ διαδικαςίασ που κα 

χρθςιμοποιθκεί για τθν καταςκευι των αντικειμζνων. Ο οριςμόσ αυτόσ καταςκευάηεται με 

ζνα μοναδικό οπτικό και διαδραςτικό τρόπο, κακιςτϊντασ το εφκολο και διαςκεδαςτικό να 

το μάκει κανείσ ακόμα και αν δεν ζχει προθγοφμενθ εμπειρία ςτον προγραμματιςμό.  

Υπάρχουν βζβαια κάποιοι περιοριςμοί που ςυνεπάγονται αυτισ τθσ διαδικαςίασ. Δεν είναι 

πλζον δυνατι θ χρθςιμοποίθςθ των διακζςιμων εντολϊν του Rhino, δεδομζνου ότι δεν 

εκκζτουν τισ επιλογζσ και τισ ρυκμίςεισ που χρειάηονται για να τρζξει θ διαδικαςία. Θα 

πρζπει δθλαδι όλα να καταςκευάηονται από το χριςτθ μζςω των αντικειμζνων του 

Grasshopper. 

Ωςτόςο, τα πλεονεκτιματα μιλοφν από μόνα τουσ : 

 Η δζντρο-ιςτορία είναι εκτεκειμζνθ και επομζνωσ μπορεί ολόκλθρθ ι εν μζρει να 

χρθςιμοποιθκεί εκ νζου ςε διαφορετικά μοντζλα 

 Τα αντικείμενου του οριςμοφ εκτίκενται και επομζνωσ μποροφν να 

αντικαταςτακοφν ι να προςαρμοςτοφν 
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 Για εργαςίεσ που δεν ςυνδζονται με τθ γεωμετρία του μοντζλου είναι δυνατόν να 

δθμιουργθκεί ζνασ οριςμόσ που να αςχολείται μόνο το μακθματικό κομμάτι 

 Μποροφν να καταςκευαςτοφν μακθματικζσ και λογικζσ ςχζςεισ 

 Εξωτερικζσ (ςτο Rhino) πθγζσ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για τθν ανάκτθςθ και 

τθν αποκικευςθ δεδομζνων 

Όλα τα παραπάνω κακιςτοφν το Grasshopper ζνα καυμάςιο εργαλείο που πρζπει να 

διερευνθκεί από όποιον ενδιαφζρεται για τον παραμετρικό ςχεδιαςμό και τθν 

προςομοίωςθ πολφπλοκων αντικειμζνων, αλλά ακόμθ και απλϊν αντικειμζνων. 

 

3.4 Παρουςίαςη των αντικειμζνων του προγράμματοσ Grasshopper 

Ζνα οριςμόσ μζςα ςτο Grasshopper μπορεί να αποτελείται από πολλά διαφορετικά είδθ 

αντικειμζνων, αλλά για αρχι χρειάηεται να εξοικειωκοφμε με δφο από αυτά : 

 Παράμετροι 

 Εξαρτιματα 

Οι παράμετροι περιζχουν δεδομζνα, πράγμα που ςθμαίνει ότι αποκθκεφουν πράγματα. Τα 

εξαρτιματα περιλαμβάνουν δράςεισ, πράγμα που ςθμαίνει ότι κάνουν πράγματα. Το 

παρακάτω ςχιμα (Σχιμα 3.3) δείχνει μερικά πικανά αντικείμενα που μποροφμε να 

ςυναντιςουμε ςε ζναν οριςμό του Grasshopper: 

 

Σχήμα 3.3 – Αντικείμενα του προγράμματοσ Grasshopper 

A) Μια παράμετροσ που περιζχει δεδομζνα. Δεδομζνου ότι δεν υπάρχει καλϊδιο που να 

βγαίνει από τθν αριςτερι πλευρά του αντικειμζνου, δεν κλθρονομεί τα ςτοιχεία του από 

αλλοφ. Οι παράμετροι που δεν περιζχουν ςφάλματα ι προειδοποιιςεισ είναι λεπτζσ, ςε 

μαφρο μπλοκ με οριηόντιο κείμενο. 

B) Μια παράμετροσ θ οποία δεν περιζχει δεδομζνα. Όλεσ οι παράμετροι (όταν ειςάγονται 

αρχικά) είναι πορτοκαλί, για να δθλϊνουν ότι δεν περιζχουν δεδομζνα και γι’ αυτό το λόγο 

δεν ζχουν κανζνα λειτουργικό αντίκτυπο ςτα αποτελζςματα τθσ επίλυςθσ. Μόλισ 

κλθρονομθκοφν ι κακοριςτοφν τα δεδομζνα τθσ παραμζτρου, αυτι γίνεται μαφρθ.  
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C) Ζνα επιλεγμζνο εξάρτθμα. Όλα τα επιλεγμζνα αντικείμενα ζχουν πράςινθ όψθ. 

D) Ζνα κανονικό εξάρτθμα. 

E) Ζνα εξάρτθμα που περιζχει προειδοποιιςεισ. Δεδομζνου ότι ζνα εξάρτθμα πικανόν να 

περιζχει ζναν αρικμό παραμζτρων ειςόδου και εξόδου, δεν είναι ποτζ ςαφζσ ποιο 

ςυγκεκριμζνο αντικείμενο παριγαγε τθν προειδοποίθςθ απλά κοιτάηοντασ  το εξάρτθμα. 

Ενδζχεται να υπάρχουν ακόμα και πολλζσ πθγζσ προειδοποιιςεων. Θα πρζπει να 

χρθςιμοποιιςουμε το αναδυόμενο μενοφ του αντικειμζνου για να εντοπίςουμε τα 

προβλιματα. 

F) Ζνα εξάρτθμα που περιζχει ςφάλματα. Όπωσ και με τισ προειδοποιιςεισ, δεν είναι 

δυνατόν να δοφμε που δθμιουργικθκε το ςφάλμα απλά κοιτάηοντασ το εξάρτθμα. 

Χρειάηεται να χρθςιμοποιιςουμε πάλι το αναδυόμενο μενοφ του αντικειμζνου. 

G) Μια ςφνδεςθ. Συνδζςεισ εμφανίηονται πάντα μεταξφ παραμζτρων ειςόδου και εξόδου. 

Δεν υπάρχει κανζνα όριο ςτον αρικμό των ςυνδζςεων που μπορεί να περιλαμβάνει μια 

ςυγκεκριμζνθ παράμετροσ, αλλά δεν επιτρζπεται να δθμιουργιςουμε ζναν οριςμό με 

κυκλικζσ ςυνδζςεισ. 

 

3.4.1 Συςτατικά μζρη των εξαρτημάτων 

Ζνα εξάρτθμα απαιτεί ςυνικωσ δεδομζνα προκειμζνου να εκτελζςει τισ ενζργειεσ του, και 

να καταλιξει ζτςι ςε ζνα ςυγκεκριμζνο αποτζλεςμα. Αυτόσ είναι και ο λόγοσ για τον οποίο 

τα περιςςότερα εξαρτιματα ζχουν μια ςειρά από εςωτερικζσ παραμζτρουσ (Σχιμα 3.4), οι 

οποίεσ αναφζρονται ςαν παράμετροι Ειςόδου και Εξόδου αντίςτοιχα. Οι παράμετροι 

ειςόδου τοποκετοφνται κατά μικοσ τθσ αριςτερισ πλευράσ, ενϊ οι παράμετροι εξόδου 

κατά μικοσ τθσ δεξιάσ πλευράσ. 

 

Σχήμα 3.4 – Παράμετροι ενόσ εξαρτήματοσ ςτο πρόγραμμα Grasshopper 

A) Οι τρεισ παράμετροι ειςόδου του εξαρτιματοσ: Division. Από προεπιλογι, τα ονόματα 

των παραμζτρων είναι πολφ μικρά. Μπορείτε όμωσ να μετονομάςετε τισ παραμζτρουσ 

όπωσ κζλετε. 

B) Η περιοχι του εξαρτιματοσ: Division (ςυνικωσ περιλαμβάνει το όνομα του εξαρτιματοσ) 

C) Οι τρεισ παράμετροι εξόδου του εξαρτιματοσ: Division. 
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Όταν τοποκετείτε το ποντίκι πάνω από τα επιμζρουσ τμιματα του εξαρτιματοσ, κα 

παρατθριςετε διάφορεσ αναφορζσ (Σχιμα 3.5) που δείχνουν τον ςυγκεκριμζνο τφπο του 

υπό-αντικειμζνου. Οι αναφορζσ αυτζσ είναι αρκετά κατατοπιςτικζσ δεδομζνου ότι 

αναφζρουν και τον τφπο και τα ςτοιχεία των επιμζρουσ παραμζτρων. 

 

 

Σχήμα 3.5 – Αναφορζσ τφπων και ςτοιχείων των επιμζρουσ παραμζτρων του εξαρτήματοσ  

 

 

3.4.2 Χρήςη του αναδυόμενου μενοφ των αντικειμζνων 

Όλα τα αντικείμενα πάνω ςτον καμβά ζχουν το δικό τουσ αναδυόμενο μενοφ όπου 

εκτίκενται τα περιςςότερα χαρακτθριςτικά του ςυγκεκριμζνου ςτοιχείου. Τα μενοφ των 

εξαρτθμάτων είναι λίγο πιο περίπλοκα αφοφ εκκζτουν και τα μενοφ των υπό-αντικειμζνων 

που περιζχουν. Για παράδειγμα, αν ζνα εξάρτθμα γίνει πορτοκαλί ςθμαίνει ότι, αυτό ι 

κάποια παράμετροσ που είναι ςυνδεδεμζνθ μαηί του, παριγαγε τθν προειδοποίθςθ. Αν 

κζλουμε να δοφμε τι πιγε ςτραβά, χρειάηεται να χρθςιμοποιιςουμε το αναδυόμενο μενοφ 

του εξαρτιματοσ (Σχιμα 3.6) :  



15  Κεφάλαιο 3 

 

   
Διπλωματική Εργαςία Ανδρέα Μπέντα - ΕΜΠ - 2011 

 

 

 

 

Σχήμα 3.6 – Αναδυόμενο μενοφ του εξαρτήματοσ 

 

Εδϊ μποροφμε να δοφμε το κφριο μενοφ του εξαρτιματοσ, με το επικαλυπτόμενο μενοφ για 

τθν παράμετρο ειςόδου “R”. Το μενοφ ξεκινά ςυνικωσ με ζνα επεξεργάςιμο πεδίο κειμζνου 

που εμφανίηει το όνομα του αντικειμζνου. Μπορείσ να αλλάξεισ το όνομα ςε κάτι πιο 

περιγραφικό, αλλά από προεπιλογι όλα το ονόματα είναι εξαιρετικά ςφντομα για τθν 

ελαχιςτοποίθςθ του μεγζκουσ των αντικειμζνων. Το δεφτερο ςτοιχείο ςτο μενοφ (Preview) 

αναφζρεται ςτο αν θ γεωμετρία που παράγεται από το ςυγκεκριμζνο αντικείμενο κα είναι 

ορατι ςτο παράκυρο απεικόνιςθσ του Rhino. Απενεργοποιϊντασ τθν προβολι αντικειμζνων 

που δεν περιζχουν πλθροφορίεσ ηωτικισ ςθμαςίασ επιταχφνουμε τθν ςυχνότθτα προβολισ 

των αποτελεςμάτων ςτο περιβάλλον του Rhino. Αν απενεργοποιθκεί θ προβολι για μια 

παράμετρο ι ζνα εξάρτθμα, τότε αυτό απεικονίηεται με ζνα ςκοφρο χρϊμα.  

Το αναδυόμενο μενοφ για τθν παράμετρο ειςόδου “R” περιζχει ζνα εικονίδιο με πορτοκαλί 

προειδοποιθτικι ςιμανςθ, θ οποία με τθ ςειρά τθσ περιζχει ζνα κατάλογο (με μόλισ μια 

προειδοποίθςθ ςτθν περίπτωςι μασ) με όλεσ τισ προειδοποιιςεισ  που ζχουν δθμιουργθκεί 

από τθν παράμετρο αυτι. 
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3.5 Παρουςίαςη του προγράμματοσ Robot 

 

 

Σχήμα 3.7 – Λογότυπο προγράμματοσ Robot 

 

To Robot Structural Analysis (Σχιμα 3.7) είναι ζνα πρόγραμμα ςτατικϊν επιλφςεων. Ζχει τθν 

ικανότθτα να παρζχει ςτο μθχανικό προθγμζνεσ δυνατότθτεσ ςτατικϊν επιλφςεων για 

μεγάλουσ και ςφνκετουσ φορείσ.  Το λογιςμικό αυτό προςφζρει ζνα ευρφ φάςμα 

δυνατοτιτων ανάλυςθσ που επιτρζπουν τθ διερεφνθςθ τόςο τθσ γραμμικισ όςο και τθ μθ 

γραμμικισ ςυμπεριφοράσ των καταςκευϊν.  
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Κεφάλαιο 4ο 

Αρχιτεκτονικι ςχεδίαςθ Δικτυωτοφ Προβόλου 

 

4.1 Δθμιουργία δικτυωτοφ προβόλου ςτο πρόγραμμα Grasshopper 

Ο πρϊτοσ φορζασ είναι ζνασ δικτυωτόσ πρόβολοσ. Το πλεονζκτθμα τθσ δθμιουργίασ του 

φορζα ςτο Grasshopper είναι ότι μποροφμε να ελζγχουμε παραμετρικά κάποιεσ 

ςυνιςτϊςεσ του φορζα. Ειδικότερα ςε αυτό το παράδειγμα παραμετρικά ελζγχονται οι 

παρακάτω ςυνιςτϊςεσ: 

 Το ςυνολικό μικοσ του δικτυωτοφ προβόλου  

 Ο αρικμόσ των φατνωμάτων του δικτυωτοφ προβόλου  

 Θ καμπυλότθτα των κάτω κφριων δοκϊν του προβόλου 

 Το ςτατικό φψοσ του δικτυωτοφ προβόλου 

 Το πλάτοσ του δικτυωτοφ προβόλου 

Θ δθμιουργία του φορζα ςτο πρόγραμμα Grasshopper γίνεται ακολουκϊντασ τα παρακάτω 

βιματα : 

Βιμα 1ο : Αρχικά δθμιουργοφμε τρία αντικείμενα τφπου Number Slider (τοποκεςία: 

Params/Special/Number Slider). Τα αντικείμενα αυτά χρθςιμοποιοφνται για τθν 

αποκικευςθ μεμονωμζνων τιμϊν και αποτελοφν ζναν από τουσ κφριουσ τρόπουσ με τον 

οποίο εκφράηονται οι παράμετροι του φορζα. Κάνοντασ δεξί κλικ ςτο αντικείμενο 

μποροφμε να επιλζξουμε τον τφπο του (όπωσ πχ ακζραιοσ αρικμόσ ι αρικμόσ κινθτισ 

υποδιαςτολισ), όπωσ επίςθσ μποροφμε να κακορίςουμε ζνα άνω και ζνα κάτω όριο 

διακφμανςθσ του αρικμοφ. Συγκεκριμζνα ςτο παράδειγμα μασ τα τρία πρϊτα αντικείμενα 

(Σχιμα 4.1) είναι τα εξισ:  

 

 

Σχιμα 4.1 – Οι τρεισ πρϊτεσ παράμετροι του δικτυωτοφ προβόλου 

 Όνομα Τφποσ Ελάχιςτο Μζγιςτο Τιμι 
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Θ πρϊτθ παράμετροσ (truss length ) κακορίηει το ςυνολικό μικοσ του φορζα. Θ δεφτερθ 

(Num pts on curve) κακορίηει τον αρικμό των φατνωμάτων του δικτυωτοφ προβόλου και θ 

τρίτθ παράμετροσ (curvature) χρθςιμοποιείται για τον κακοριςμό τθσ καμπυλότθτασ των 

κάτω κφριων δοκϊν του δικτυωτοφ προβόλου (Ρίνακασ 4.1).   

Βιμα 2ο : Δθμιουργοφμε δυο αντικείμενα τφπου Range (τοποκεςία: Sets/Sequence/Range). 

Κάκε ζνα από το αντικείμενα (Σχιμα 4.2) αυτά δθμιουργεί μια ςειρά αρικμϊν. 

  

Θ παράμετροσ ειςόδου ¨D¨ κακορίηει το πεδίο 

οριςμοφ τθσ αρικμθτικισ ςειράσ ενϊ θ παράμετροσ 

ειςόδου ¨Ν¨ υποδθλϊνει τον αρικμό των βθμάτων 

ςτα οποία υποδιαιρείται θ ςειρά. 

Συνδζουμε το αντικείμενο (truss length) του 1ου  

βιματοσ με τθν παράμετρο ειςόδου ¨D¨  τθσ 1θσ 

ςειράσ, το αντικείμενο (Num pts on curve) του 1ου 

βιματοσ με τισ παραμζτρουσ ειςόδου ¨Ν¨ των δυο 

ςειρϊν και τζλοσ το αντικείμενο (curvature) του 1ου 

βιματοσ με τθν παράμετρο ειςόδου ¨D¨ τθσ 2θσ 

ςειράσ. 

Με αυτό τον τρόπο θ 1θ ςειρά ζχει ζνα εφροσ τιμϊν 

από το 0 μζχρι το 30  με βιμα 30/10=3 ενϊ θ 2θ ςειρά 

ζχει εφροσ από 0 μζχρι 4 με βιμα 4/10=0,4. 

Συνδζοντασ ζνα αντικείμενο τφπου Panel (τοποκεςία: 

Params/Special/Panel) ςτθ παράμετρο εξόδου ¨R¨ και 

των δφο ςειρϊν μποροφμε να εμφανίςουμε τα 

αποτελζςματα των διεργαςιϊν που γίνονται μζςα ςε 

κάκε αντικείμενο, ελζγχοντασ ζτςι αν το αποτζλεςμα 

που προκφπτει είναι επικυμθτό ι όχι. 

 

 
παραμζτρου παραμζτρου Όριο Όριο 

1θ truss length  δεκαδικόσ 0,000 50,000 30,000 

2θ Num pts on curve ακζραιοσ 0 30 10 

3θ curvature δεκαδικόσ 0,000 10,000 4,000 

Πίνακασ 4.1 – Χαρακτθριςτικά των τριϊν πρϊτων παραμζτρων του δικτυωτοφ προβόλου 

 Σχιμα 4.2 – Κακοριςμόσ δφο ςειρϊν αρικμϊν 
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Βιμα 3ο : Ρροςκζτουμε ζνα αντικείμενο τφπου F1 (τοποκεςία: Math/Script/F1). Το 

αντικείμενο (Σχιμα 4.3) αυτό δθμιουργεί μια ςυνάρτθςθ με μόνο μια μεταβλθτι. 

Θ παράμετροσ ειςόδου ¨F¨ κακορίηει τθ ςυνάρτθςθ που 

κα επιλυκεί. Στθν περίπτωςθ μασ κάνοντασ δεξί κλικ πάνω 

ςτθ παράμετρο, ςτο πεδίο κειμζνου (Expression Editor) 

ειςάγουμε τθ ςυνάρτθςθ -0, 1*x2. Στθ παράμετρο ειςόδου 

¨x¨ ςυνδζουμε τουσ αρικμοφσ που πρζπει να ειςαχκοφν 

ςτθ ςυνάρτθςθ, ενϊ κάνοντασ δεξί κλικ πάνω ςτθν 

παράμετρο επιλζγουμε τθν προεπιλογι ¨reverse¨ ϊςτε τα 

αποτελζςματα που προκφπτουν μζςα από το αντικείμενο 

να εμφανιςτοφν με τθν αντίςτροφθ ςειρά. 

Συνδζουμε τθν παράμετρο εξόδου ¨R¨ τθσ 2θσ ςειράσ 

(Range) ςτθν παράμετρο ειςόδου ¨x¨ του καινοφριου 

αντικειμζνου. 

Ράλι χρθςιμοποιοφμε  ζνα αντικείμενο τφπου Panel για να         

προβάλλουμε τα αποτελζςματα που προκφπτουν. 

 

Βιμα 4ο : Δθμιουργοφμε ζνα αντικείμενο τφπου List Length (τοποκεςία: Sets/List/List 

Length). Το ςτοιχείο αυτό υπολογίηει το μικοσ μιασ λίςτασ. 

Συνδζουμε τθν παράμετρο εξόδου τφπου ¨r¨ του αντικειμζνου F1 με τθν παράμετρο 

ειςόδου ¨L¨ του αντικειμζνου List Length ϊςτε να μετριςουμε το πλικοσ των αρικμϊν που 

εξάγονται μζςα από το αντικείμενο τθσ ςυνάρτθςθσ (ςτθ περίπτωςι μασ το πλικοσ των 

ςτοιχείων τθσ λίςτασ είναι 11) 

Στθ ςυνζχεια προςκζτουμε ζνα αντικείμενο τφπου List Item (τοποκεςία: Sets/List/List Item). 

Το αντικείμενο αυτό ανακτά ζνα ςυγκεκριμζνο ςτοιχείο μιασ λίςτασ. 

Θ παράμετροσ ειςόδου ¨L¨ είναι αυτι που δζχεται τθ λίςτα από τθν οποία κζλουμε να 

κρατιςουμε ζνα ςυγκεκριμζνο ςτοιχείο. Στθ παράμετρο ¨i¨ δθλϊνουμε ποιο ςτοιχείο τθσ 

λίςτασ κζλουμε να κρατιςουμε. 

Συνδζουμε τθν παράμετρο εξόδου ¨r¨ του αντικειμζνου F1 με τθν παράμετρο ειςόδου ¨L¨ 

του αντικειμζνου List Item και τθν παράμετρο εξόδου ¨L¨ του ςτοιχείου List Length με τθν 

παράμετρο ειςόδου ¨i¨ του ςτοιχείου List Item. Επίςθσ κάνοντασ δεξί κλικ ςτθ παράμετρο 

ειςόδου ¨i¨ του αντικειμζνου List Item, πλθκτρολογοφμε ςτθ προεπιλογι Expression Editor 

τθν ζκφραςθ ¨i-1¨ ϊςτε να κρατιςουμε το τελευταίο ςτοιχείο τθσ λίςτα που ζχουμε ειςάγει. 

(Δεδομζνου ότι θ αρίκμθςθ τθσ λίςτασ ξεκινάει από το 0, το τελευταίο ςτοιχείο τθσ λίςτασ 

είναι το ¨i-1¨.)  

Σχιμα 4.3 – Δθμιουργία μιασ ςειράσ 
αρικμϊν μζςα από μια ςυνάρτθςθ 
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Χρθςιμοποιϊντασ ζνα αντικείμενο τφπου Panel μποροφμε να δοφμε το ςτοιχείο που ζχουμε 

κρατιςει (ςτθν περίπτωςι μασ αυτό είναι το 0).  

Ππωσ κα διαπιςτϊςουμε παρακάτω (Σιμα 4.4)  ςκοπόσ αυτό του βιματοσ είναι να δοφμε 

το υψόμετρο ςτο οποίο κα φτάςει το κάτω πζλμα του δικτυωτοφ προβόλου. 

 

Σχιμα 4.4 – Εφρεςθ ανϊτερου υψομζτρου του κάτω πζλματοσ του δικτυωτοφ προβόλου 

Βιμα 5ο : Δθμιουργοφμε δυο αντικείμενα τφπου Point XYZ (τοποκεςία: Vecror/Point/ XYZ). 

Κάκε ζνα από τα ςτοιχεία αυτά (Σχιμα 4.5) δθμιουργοφν ςθμεία ειςάγοντάσ τουσ τισ 

ςυντεταγμζνεσ τουσ X, Y, Z.  

 

Σχιμα 4.5 – Συντεταγμζνεσ ςθμείων άνω και κάτω πζλματοσ δικτυωτοφ προβόλου 
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Στθ παράμετρο ειςόδου ¨X¨ ειςάγουμε τισ ςυντεταγμζνεσ x των ςθμείων, ςτθ παράμετρο 

¨Y¨ τισ ςυντεταγμζνεσ y των ςθμείων και ςτθ παράμετρο ¨Z¨ τισ ςυντεταγμζνεσ z των 

ςθμείων.  

Στο ςθμζιο αυτό κα πρζπει να ποφμε ότι το ζνα αντικείμενο τφπου Point XYZ κα 

αντιπροςωπεφει τα ςθμεία τθσ πάνω δοκοφ του προβόλου  και το άλλο τα ςθμεία τθσ κάτω 

δοκοφ.  

Συνδζουμε τθν παράμετρο εξόδου ¨R¨ τθσ 1θσ ςειράσ (Range) με τισ παραμζτρουσ ειςόδου 

¨X¨ των δυο αντικειμζνων τφπου Point XYZ ϊςτε να δθμιουργιςουμε τισ ςυντεταγμζνεσ x 

τθσ πάνω και τθσ κάτω δοκοφ. Επίςθσ ςυνδζουμε τθσ παράμετρο εξόδου ¨r¨ του 

αντικειμζου F1 με τθν παράμετρο ειςόδου ¨Z¨ του κάτω αντικειμζνου Point XYZ ϊςτε να 

δθμιουργιςουμε τισ ςυντεταγμζνεσ z τθσ κάτω δοκόυ του δικτυωτοφ προβόλου. 

Ρροςκζτουμε και ζνα Slider με το όνομα ¨part of static height¨ (Σχιμα 4.6) το οποίο κα 

αποτελεί τθν τζταρτθ παράμετρο του φορζα μασ, δίνοντασ του τθν τιμι 1.000. 

 

 

Σχιμα 4.6 – Η τζταρτθ παράμετροσ του δικτυωτοφ προβόλου 

 

 Όνομα παραμζτρου 
Τφποσ 

Παραμζτρου 

Ελάχιςτο 

Όριο 

Μζγιςτο 

Όριο 
Τιμι 

 
4θ part of static height δεκαδικόσ 0,000 10,000 1,000 

 

Πίνακασ 4.2 - Χαρακτθριςτικά τζταρτθσ παραμζτρου του δικτυωτοφ προβόλου 

Συνδζουμε το Slider με τθν παράμετρο ειςόδου ¨Η¨ του αντικειμζνου Point XYZ.  

Θ τζταρτθ παράμετροσ (part of static height) χρθςιμοποιείται για τον κακοριςμό του 

ςτατικοφ φψουσ του φορζα (Ρίνακασ 4.2). Nα διευκρινίςουμε ςε αυτό το ςθμείο ότι θ τιμι 

τθσ παραμζτρου δεν αποτελεί το ςτατικό φφοσ του φορζα. Αυτό υπολογίηεται αν 

προςκζςουμε τθν τιμι τθσ παραμζτρου ¨part of static height¨ (ςτθ περίπτωςθ μασ τθσ 

ζχουμε δϊςει τιμι 1.000) με το αρχικό ςθμείο τθσ λίςτα που προκφπτει από το αντικείμενο 

τφπου F1 του 3ου βιματοσ (ςτθ περίπτωςθ μασ αυτό ζχει τιμι 1.6). Άρα ςτο παράδειγμά μασ 

το ςτατικό φψοσ του δικτυωτοφ προβόλου είναι : 2.60m (= 1.60m + 1.00m). 

Χρθςιμοποιϊντασ πάλι δυο ςτοιχεία τφπου Panel μποροφμε να δοφμε τα ςθμεία τθσ άνω 

και τθσ κάτω δοκοφ. 

Σε αυτό το ςθμείο κα χρθςιμοποιιςουμε το περιβάλλον του Rhino οπου προβάλλονται τα 

αποτελζςματα των ενεργειϊν που εκτελοφνται μζςα από τα αντικείμενα του Grasshopper. 
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Ππωσ βλζπουμε παρακάτω (Σχιμα 4.7) ζχουμε δθμιουργιςει τα ςθμεια τθσ άνω και τθσ 

κάτω δοκοφ: 

 

 

Σχιμα 4.7 – Σθμεία άνω και κάτω κφριασ δοκοφ δικτυωτοφ προβόλου 

 

Βιμα 6ο : Ρροςκζτουμε ζνα αντικείμενο τφπου Curve (τοποκεςία: Curve/Spline/Curve). Το 

ςτοιχείο αυτό (Σχιμα 4.8) δθμιουργεί μια καμπφλθ ενϊνοντασ μια ςειρά από ςθμεία. 

Στθ παράμετρο ειςόδου ¨V¨ ειςάγουμε τα ςθμεία που κζλουμε να ενϊςουμε, ενϊ θ 

παράμετροσ ειςόδου ¨D¨ κακορίηει τθν καμπυλότθτα τθσ γραμμισ. Στθ περίπτωςι μασ 

προςκζτοντασ ζνα αντικείμενο τφπου Slider κα ανακζςουμε ςτθν καμπυλότθτα τθν τιμι 1. 

Θ τιμι 1 υποδθλϊνει ότι τα ςθμεία τθσ κάτω δοκοφ κα ενωκοφν με ευκείεσ γραμμζσ. 

Συνδζω τθν παράμετρο εξόδου ¨Pt¨ του δεφτερου αντικειμζνου τφπου Point XYZ (το οποίο 

δθμιουργεί τα ςθμεία τθσ κάτω δοκοφ) με τθν παράμετρο ειςόδου ¨V¨ του ςτοιχείου Curve. 

Ενϊνω επίςθσ το Slider με τθ παράμετρο ειςόδου ¨D¨ του ςτοιχείου Curve. 

 

 

Σχιμα 4.8 – Σφνδεςθ ςθμείων τθσ κάτω κφριασ δοκοφ  

 

Χρθςιμοποιοφμε τϊρα και το περιβάλλον του Rhino για να προβάλλουμε το αποτζλεςμα 

(Σχιμα 4.9) : 
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Σχιμα 4.9 – Δθμιουργία κάτω κφριασ δοκοφ δικτυωτοφ προβόλου 

Βιμα 7ο : Δθμιουργοφμε ζνα αντικείμενο τφπου Line (τοποκεςία: Curve/Primitive/Line). Το 

ςτοιχείο αυτό (Σχιμα 4.10)  δθμιουργεί μια γραμμι μεταξφ δυο ςθμείων. 

Στθ παράμετρο ειςόδου ¨Α¨ ειςάγουμε τα αρχικά ςθμεία των γραμμϊν, ενϊ ςτθ παράμετρο 

¨Β¨ ειςάγουμε τα τελικά ςθμεία των γραμμϊν. 

Συνδζω τθν παράμετρο εξόδου ¨Pt¨ του αντικειμζνου Point XYZ (που αντιπροςωπεφει τα 

πάνω ςθμεία) με τθν παράμετρο ¨Α¨ και τθν παράμετρο εξόδου ¨Pt¨ του αντικειμζνου Point 

XYZ(που αντιπροςωπεφει τα κάτω ςθμεία) με τθν παράμετρο ¨Β¨. 

 

Σχιμα 4.10 – Σφνδεςθ ςθμείων άνω και κάτω κφριασ δοκοφ 

Χρθςιμοποιοφμε τϊρα και το περιβάλλον του Rhino για να προβάλλουμε το αποτζλεςμα 

(Σχιμα 4.11) : 

 

Σχιμα 4.11 – Δθμιουργία των ορκοςτατϊν του δικτυωτοφ προβόλου 

Βιμα 8ο : Δθμιουργοφμε ζνα αντικείμενο τφπου Shift List (τοποκεςία: Sets/List/Shift List). Το 

ςτοιχείο αυτό ουςιαςτικά αφαιρεί ςτοιχεία από μια λίςτα και κρατάει όςο απομζνουν. 

Στθ παράμετρο ειςόδου ¨L¨ ειςάγουμε τθν λίςτα που κζλουμε να τροποποιιςουμε, ενϊ ςτθ 

παράμετρο ¨S¨ δθλϊνουμε ποιο ςτοιχείο τισ λίςτασ που ζχουμε ειςάγει κζλουμε να 
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καταργιςουμε. Στθ περίπτωςι μασ προςκζτοντασ ζνα αντικείμενο τφπου Slider με τθν τιμι 

1 κα αφαιρζςουμε το πρϊτο ςτοιχείο τθσ λίςτασ (όπωσ κα δοφμε παρακάτω ζχουμε 

αφαιρζςει το πρϊτο ςθμείο από τθ λίςτα με τισ ςυντεταγμζνεσ των κόμβων τθσ άνω δοκοφ).  

Ενϊνουμε τθ παράμετρο εξόδου ¨Pt¨ του αντικειμζνου Point XYZ (που δθμιουργεί τα πάνω 

ςθμεία) με τθ παράμετρο ειςόδου ¨L¨ του ςτοιχείου Shift List. Επίςθσ ςυνδζουμε το Slider 

ςτθ παράμετρο ειςόδου ¨S¨. Χρθςιμοποιϊντασ τϊρα ζνα αντικείμενο τφπου Panel 

μποροφμε να δοφμε τα ςτοιχεία που ζχουν απομείνει ςτθ λίςτα (Σχιμα 4.12). 

 

Σχιμα 4.12 – Δθμιουργία διαγϊνιων ράβδων ςφνδεςθσ άνω και κάτω κφριασ δοκοφ και δθμιουργία άνω κφριασ δοκοφ 

 

Ππωσ παρατθροφμε από τθ λίςτα των πάνω ςθμείων που δθμιουργιςαμε ςτο 5ο βιμα 

ζχουμε αφαιρζςει το πρϊτο ςθμείο, δθλαδι το (0.0, 0.0, 1.0). 

Επίςθσ προςκζτουμε δυο αντικείμενο τφπου Line. 

Ενϊνουμε τθν παράμετρο εξόδου ¨L¨ του αντικειμζνου Shift List με τθν παράμετρο ειςόδου 

¨Α¨ του αντικειμζνου τφπου Line και τθν παράμετρο εξόδου ¨Pt¨ του αντικειμζνου Point XYZ 

(που περιζχει τισ ςυντεταγμζνεσ των κάτω κόμβων) με τθν παράμετρο ειςόδου ¨Β¨ του 

αντικειμζνου τφπου Line. Με αυτό τον τρόπο δθμιουργοφμε τισ διαγϊνιεσ γραμμζσ που 

ενϊνουν τουσ κόμβουσ τθσ πάνω και τθσ κάτω δοκοφ (Σχιμα 4.12). 

Συνδζουμε τθ παράμετρο εξόδου ¨Pt¨ του αντικειμζνου Point XYZ (που περιζχει τισ 

ςυντεταγμζνεσ των πάνω κόμβων) με τθν παράμετρο ειςόδου ¨Α¨ του αντικειμζνου τφπου 

Line και τθν παράμετρο εξόδου ¨L¨ του αντικειμζνου Shift List με τθν παράμετρο ειςόδου 

¨Β¨ του αντικειμζνου τφπου Line. Ζτςι δθμιουργοφμε τισ οριηόντιεσ γραμμζσ που ενϊνουν 

τουσ κόμβουσ τθσ πάνω δοκοφ (Σχιμα 4.12). 

Χρθςιμοποιοφμε τϊρα και το περιβάλλον του Rhino (Σχιμα 4.13) για να προβάλλουμε το 

αποτζλεςμα: 
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Σχιμα 4.13 – Δθμιουργία άνω κφριασ δοκοφ και διαγϊνιων ράβδων ςφνδεςθσ άνω και κάτω κφριασ δοκοφ 

Βιμα 9ο : Δθμιουργοφμε δυο αντικείμενα τφπου Move (τοποκεςία: 

Transform/Euclidean/Move). Τα ςτοιχεία αυτά μετακινοφν αντικείμενα προσ άλλεσ 

κατευκφνςεισ. 

Στθ παράμετρο ειςόδου ¨G¨ δθλϊνουμε το αντικείμενο που κζλουμε να μετακινθκεί, ενϊ 

ςτθ παράμετρο ειςόδου ¨T¨ δθλϊνουμε τθν διεφκυνςθ πάνω ςτθν οποία κζλουμε να 

μετακινθκεί το αντικείμενο. 

Επίςθσ ειςάγουμε ζνα αντικείμενο τφπου Unit Y. Με το αντικείμενο αυτό υποδθλϊνουμε τθ 

ότι θ διεφκυνςθ πάνω ςτθν οποία κα μετακινθκοφν τα αντικείμενα είναι θ Y. 

Ρροςκζτουμε και ζνα Slider με το όνομα ¨truss width¨ (Σχιμα 4.14) το οποίο κα αποτελεί 

τθν τελευταία παράμετρο του φορζα μασ, δίνοντασ του τθν τιμι 3.000.  

 

Σχιμα 4.14 - Η πζμπτθ παράμετροσ του δικτυωτοφ προβόλου 

 

 
Όνομα 

παραμζτρου 

Τφποσ 

Παραμζτρου 

Ελάχιςτο 

Όριο 

Μζγιςτο 

Όριο 
Τιμι 

 
5θ truss width δεκαδικόσ 0.000 10.000 3.000 

 

Πίνακασ 4.3 – Χαρακτθριςτικά πζμπτθσ παραμζτρου του δικτυωτοφ προβόλου 

Θ πζμπτθ παράμετροσ (truss width) κακορίηει το πλάτοσ του δικτυωτοφ προβόλου (Ρίνακασ 4.3). 

Συνδζουμε το Slider με τθν παράμετρο ειςόδου ¨F¨ του αντικειμζνου Unit Y. Ενϊνουμε τθν 

παράμετρο εξόδου ¨V¨ με τθν παράμετρο ειςόδου ¨Τ¨ των δυο αντικειμζνων τφπου Move. 

Ζτςι ζχουμε κακορίςει ότι τα αντικείμενα που κζλουμε κα μετακινθκοφν ςτθ διεφκυνςθ Υ 

κατά τρία μζτρα (Σχιμα 4.15).  
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Σχιμα 4.15 – Μετατόπιςθ άνω και κάτω κόμβων ςτθ διεφκυνςθ Υ και δθμιουργία εγκάρςιων δοκϊν που ςυνδζουν τισ 
δφο άνω και τισ δφο κάτω κφριεσ δοκοφσ 

Ενϊνουμε τθν παράμετρο εξόδου ¨Pt¨ του αντικειμζνου Point XYZ (που περιζχει τισ 

ςυντεταγμζνεσ των πάνω κόμβων) με τθν παράμετρο ειςόδου ¨G¨ του πρϊτου ςτοιχείου 

Move και τθν παράμετρο εξόδου ¨Pt¨ του αντικειμζνου Point XYZ (που περιζχει τισ 

ςυντεταγμζνεσ των κάτω κόμβων) με τθν παράμετρο ειςόδου ¨G¨ του δεφτερου ςτοιχείου 

(Σχιμα 4.15). Με αυτό τον τρόπο ζχουμε δθμιουργιςει τουσ καινοφριοσ πάνω και κάτω 

κόμβουσ μετατοπιςμζνουσ ςτθ διεφκυνςθ Υ κατά τρία μζτρα (Σχιμα 4.16). 

Χρθςιμοποιοφμε τϊρα και το περιβάλλον του Rhino για να προβάλλουμε το αποτζλεςμα : 

 

Σχιμα 4.16 – Μετατόπιςθ άνω και κάτω κόμβων ςτθ διεφκυνςθ Υ 

Δθμιουργοφμε δυο αντικείμενα τφπου Line. 

Ενϊνουμε τθν παράμετρο εξόδου ¨Pt¨ του αντικειμζνου Point XYZ (που περιζχει τισ 

ςυντεταγμζνεσ των άνω κόμβων) με τθν παράμετρο ειςόδου ¨Α¨ του πρϊτου αντικειμζνου 

τφπου Line και τθν παράμετρο εξόδου ¨G¨ του πρϊτου ςτοιχείου Move με τθν παράμετρο 

ειςόδου ¨Β¨ του πρϊτου ςτοιχείου Line (Σχιμα 4.15). Με αυτό τον τρόπο δθμιουργοφμε τισ 

γραμμζσ που ενϊνουν τουσ αρχικοφσ πάνω κόμβουσ με τουσ μετατοπιςμζνουσ κατά τθ 

διεφκυνςθ Υ πάνω κόμβουσ (Σχιμα 4.17). 

Συνδζουμε τθν παράμετρο εξόδου ¨Pt¨ του αντικειμζνου Point XYZ (που περιζχει τισ 

ςυντεταγμζνεσ των κάτω κόμβων) με τθν παράμετρο ειςόδου ¨Α¨ του δεφτερου 
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αντικειμζνου τφπου Line και τθν παράμετρο εξόδου ¨G¨ του δεφτερου ςτοιχείου Move με 

τθν παράμετρο ειςόδου ¨Β¨ του δεφτερου ςτοιχείου Line (Σχιμα 4.15). Με αυτό τον τρόπο 

δθμιουργοφμε τισ γραμμζσ που ενϊνουν τουσ αρχικοφσ κάτω κόμβουσ με τουσ 

μετατοπιςμζνουσ κατά τθ διεφκυνςθ Υ κάτω κόμβουσ (Σχιμα 4.17). 

Χρθςιμοποιοφμε τϊρα και το περιβάλλον του Rhino για να προβάλλουμε το αποτζλεςμα: 

 

Σχιμα 4.17 – Δθμιουργία εγκάρςιων δοκϊν που ςυνδζουν τουσ άνω και τουσ κάτω κόμβουσ 

Βιμα 10ο : Δθμιουργοφμε ζνα αντικείμενο τφπου Move (Σχιμα 4.18). 

 

Σχιμα 4.18 – Μετατόπιςθ ςτθ διεφκυνςθ Υ  : κάτω κφριασ δοκοφ, κατακόρυφων δοκϊν που ςυνδζουν τουσ άνω με τουσ 
κάτω κόμβουσ, διαγϊνιεσ χορδζσ ςφνδεςθσ άνω και κάτω κφριων δοκϊν, άνω κφριασ δοκοφ 

Συνδζουμε τθν παράμετρο εξόδου ¨V¨ του αντικειμζνου Unit Y με τθν παράμετρο ειςόδου 

¨Τ¨ του ςτοιχείου Move (Σχιμα 4.18). Με αυτό τον τρόπο ζχουμε κακορίςει ότι τα 

αντικείμενα που κα επιλζξουμε κα μετακινθκοφν ςτθ διεφκυνςθ Υ κατά τρία μζτρα.  

Ενϊνουμε τθν παράμετρο εξόδου ¨C¨ του αντικειμζνου Curve με τθν παράμετρο ειςόδου 

¨G¨ του ςτοιχείου Move (Σχιμα 4.18). Ζτςι δθμιουργοφμε μια καινοφρια καμπφλθ 

μετατοπίηοντασ τθν αρχικι ςτθ διεφκυνςθ Υ κατά τρία μζτρα (Σχιμα 4.19). 

Συνδζουμε τθ παράμετρο εξόδου ¨L¨ του αντικειμζνου Line του 7ου βιματοσ (το οποίο 

ενϊνει με κατακόρυφεσ γραμμζσ τουσ πάνω και του κάτω κόμβουσ) με τθν παράμετρο 

ειςόδου ¨G¨ του ςτοιχείου Move (Σχιμα 4.18). Με αυτό τον τρόπο δθμιουργοφμε 

καινοφριεσ κατακόρυφεσ, μετατοπιςμζνεσ ςτθ διεφκυνςθ Υ κατά τρία μζτρα (Σχιμα 4.19). 

Συνδζουμε τθ παράμετρο εξόδου ¨L¨ του αντικειμζνου Line του 8ου βιματοσ (το οποίο 

ενϊνει με διαγϊνιεσ γραμμζσ τουσ πάνω και τουσ κάτω κόμβουσ) με τθν παράμετρο 
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ειςόδου ¨G¨ του ςτοιχείου Move (Σχιμα 4.18). Με αυτό τον τρόπο δθμιουργοφμε 

καινοφριεσ διαγϊνιεσ,  μετατοπιςμζνεσ ςτθ διεφκυνςθ Υ κατά τρία μζτρα (Σχιμα 4.19). 

Ενϊνουμε τθ παράμετρο εξόδου ¨L¨ του αντικειμζνου Line του 8ου βιματοσ (το οποίο 

ενϊνει με οριηόντιεσ γραμμζσ τουσ πάνω κόμβουσ) με τθν παράμετρο ειςόδου ¨G¨ του 

ςτοιχείου Move (Σχιμα 4.18). Με αυτό τον τρόπο δθμιουργοφμε καινοφριεσ οριηόντιεσ,  

μετατοπιςμζνεσ ςτθ διεφκυνςθ Υ κατά τρία μζτρα (Σχιμα 4.19). 

Χρθςιμοποιοφμε τϊρα και το περιβάλλον του Rhino για να προβάλλουμε το αποτζλεςμα 

(Σχιμα 4.19) : 

 

Σχιμα 4.19 – Μετατόπιςθ ςτθ διεφκυνςθ Υ : κάτω κφριασ δοκοφ, κατακόρυφων δοκϊν που ςυνδζουν τουσ άνω με τουσ 
κάτω κόμβουσ, διαγϊνιεσ χορδζσ ςφνδεςθσ άνω και κάτω κφριων δοκϊν, άνω κφριασ δοκοφ 

 

Ζχοντασ ολοκλθρϊςει τθ δθμιουργία του φορζα με τθ βοικεια των αντικειμζνων του 

προγράμματοσ Grasshopper, μποροφμε ςε αυτό το ςθμείο να διαπιςτϊςουμε τα 

πλεονεκτιματα του παραμετρικοφ ςχεδιαςμοφ. 

Αλλάηοντασ κάκε φορά τισ πζντε παραμζτρουσ του φορζα (ςυνολικό μικοσ, αρικμόσ 

φατνωμάτων, καμπυλότθτα κάτω κφριων δοκϊν, ςτατικό φψοσ και πλάτοσ) προκφπτει 

αυτόματα θ καινοφρια μορφι χωρίσ να χρειάηεται καμία παραπάνω επζμβαςθ ςτα 

αντικείμενα που ζχουμε ορίςει. 

Ασ δοφμε τϊρα κάποια παραδείγματα του φορζα αλλάηοντασ κάκε φορά κάποιεσ από τισ 

παραμζτρουσ του. 

1ο Παράδειγμα : 

Δικτυωτόσ πρόβολοσ με τα εξισ χαρακτθριςτικά (Σχιμα 4.20 – 4.21) :  

 Συνολικό μικοσ 25.00m (κζτοντασ truss length  = 25.000) 

 Αρικμόσ φατνωμάτων 8 (κζτοντασ Num pts on curve = 8) 

 Καμπυλότθτα κάτω κφριων δοκϊν ¨3.465¨ (κζτοντασ curvature = 3.465) 
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 Τελικό φψοσ του φορζα 1.00m (κζτοντασ part of static height = 1.000). Σε 

ςυνδυαςμό με τθ τιμι που ζχουμε δϊςει ςτθ παράμετρο ¨curvature¨ το ςτατικό 

φψοσ του φορζα προκφπτει 2.20m (= 1.20m + 1.00m) 

 Ρλάτοσ φορζα 4.00 (κζτοντασ truss width = 4.000) 

 

 

Σχιμα 4.20 – Πρϊτο παράδειγμα παραμετροποίθςθσ του φορζα - Όψθ 

 

Σχιμα 4.21 – Πρϊτο παράδειγμα παραμετροποίθςθσ του φορζα - Προοπτικό  

 

 

2ο Παράδειγμα : 

Δικτυωτόσ πρόβολοσ με τα εξισ χαρακτθριςτικά (Σχιμα 4.22 – 4.23) : 

 Συνολικό μικοσ 35.00m (κζτοντασ truss length = 35.000),  

 Αρικμόσ φατνωμάτων 12 (κζτοντασ Num pts on curve = 12),  

 Καμπυλότθτα κάτω κφριων δοκϊν ¨4.475¨ (κζτοντασ curvature = 4.475),  
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 Τελικό φψοσ του φορζα 1.00m (κζτοντασ part of static height = 1.000). Σε 

ςυνδυαςμό με τθ τιμι που ζχουμε δϊςει ςτθ παράμετρο ¨curvature¨ το ςτατικό 

φψοσ του φορζα προκφπτει 3.00m (= 2.00m + 1.00m).  

 Ρλάτοσ φορζα 6.00 (κζτοντασ truss width = 6.000) 

 

 

Σχιμα 4.22 – Δεφτερο παράδειγμα παραμετροποίθςθσ του φορζα - Όψθ 

 

Σχιμα 4.23 – Δεφτερο παράδειγμα παραμετροποίθςθσ του φορζα - Προοπτικό 

 

4.2 Παρατθριςεισ ςτθ δθμιουργία των φατνωμάτων του δικτυωτοφ 

προβόλου με το πρόγραμμα Grasshopper 

Ασ εξετάςουμε τθ μορφι του φορζα με το εξισ χαρακτθριςτικά (Σχιμα 4.24) : 

 Συνολικό μικοσ δικτυωτοφ προβόλου : 30.00m 

 Αρικμόσ φατνωμάτων : 10 

 Στατικό φψοσ του δικτυωτοφ προβόλου : 2.60m 

 Ρλάτοσ του φορζα : 3.00m 
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Χρθςιμοποιοφμε το περιβάλλον του Rhino για να προβάλλουμε το αποτζλεςμα (Σχιμα 4.24) 

 

Σχιμα 4.24 – Μορφι δικτυωτοφ προβόλου - Όψθ 

 

Σχιμα 4.25 – Υπολογιςμόσ γωνίασ μεταξφ άνω κφριασ δοκοφ και τελευταίασ διαγϊνιασ χορδισ  

Αν εξετάςουμε το τελευταίο φάτνωμα του φορζα κα δοφμε ότι αυτό ζχει πλάτοσ 3.00m και 

φψοσ 1.016m. Αυτό ςθμαίνει ότι θ γωνία που ςχθματίηει θ οριηόντια με τθ διαγϊνια χορδι 

του φατνϊματοσ είναι 18.71°. Αυτι θ πολφ μικρι γωνία μεταξφ των δφο μελϊν του φορζα  

(Σχιμα 4.25), κα ζχει ςαν αποτζλεςμα ςτθν καταςκευι του δικτυωτοφ προβόλου να πρζπει 

να δθμιουργθκοφν μεγάλα ελάςματα ςφνδεςθσ των διάφορων μελϊν του φορζα. Αυτό κα 

οδθγιςει ςε ςθμαντικι οικονομικι επιβάρυνςθ τθσ καταςκευισ κακϊσ κα χρειαςτεί να 

ςυγκολλιςουμε μεγάλα ελάςματα για τθν ςφνδεςθ των μελϊν του φορζα. 

Δυςτυχϊσ τα αντικείμενα του Grasshopper μασ δίνουν τθ δυνατότθτα να δθμιουργιςουμε 

φατνϊματα ίδιου μικουσ το κακζνα, χωρίσ να μασ επιτρζπουν να αλλάηουμε το μικοσ του 

κάκε φατνϊματοσ όπωσ εμείσ επικυμοφμε ϊςτε να πετυχαίνουμε κάκε φορά θ κλίςθ του 

διαγϊνιου μζλουσ να είναι κοντά ςτισ 45°.  

Το παραπάνω ςθμαντικό μειονζκτθμα που προκφπτει από τθ δθμιουργία του δικτυωτοφ 

προβόλου χρθςιμοποιϊντασ αποκλειςτικά τα αντικείμενα του Grasshopper μασ οδθγεί να 
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ςκεφτοφμε μια άλλθ τεχνικι δθμιουργίασ του φορζα. Στθ νζα αυτι μζκοδο κα 

ςυνδυάςουμε τα αντικείμενα του Grasshopper με μια ςειρά εντολϊν που κα γραφτοφν  ςτθ 

γλϊςςα προγραμματιςμοφ C#. Σκοπόσ αυτϊν των εντολϊν κα είναι να δθμιουργιςουμε 

διαγϊνια μζλθ τα οποία κα ζχουν κλίςθ κοντά ςτισ 45°. 

 

4.3 Δθμιουργία δικτυωτοφ προβόλου ςυνδυάηοντασ το πρόγραμμα 

Grasshopper και τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ C# (Μζροσ 1) 

Σε αυτό το ςθμείο επιχειρείται μια διαφορετικι προςζγγιςθ ςτθν αρχιτεκτονικι ςχεδίαςθ 

του δικτυωτοφ προβόλου που ςυνδυάηει τα αντικείμενα του παραμετρικοφ εργαλείου 

προςομοίωςθσ Grasshopper με μια ςειρά εντολϊν ςτθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ C#. 

Συγκεκριμζνα οι εντολζσ αυτζσ επικεντρϊνονται ςτθ τεχνικι διαχωριςμοφ των φατνωμάτων 

του δικτυωτοφ προβόλου ϊςτε οι διαγϊνιοι ράβδοι που κα δθμιουργοφνται να ζχουν κλίςθ 

κοντά ςτισ 45°.  

Σε αυτό το μζροσ (Μζροσ 1) παραμετρικά ελζγχονται οι παρακάτω ςυνιςτϊςεσ: 

 Το ςυνολικό μικοσ του δικτυωτοφ προβόλου 

 Θ καμπυλότθτα των κάτω κφριων δοκϊν του δικτυωτοφ προβόλου 

 Το ςτατικό φψοσ του δικτυωτοφ προβόλου 

Θ δθμιουργία του φορζα γίνεται ακολουκϊντασ τα παρακάτω βιματα : 

Βιμα 1ο : Αρχικά δθμιουργοφμε τρία αντικείμενα τφπου Number Slider (τοποκεςία: 

Params/Special/Number Slider). Τα αντικείμενα αυτά χρθςιμοποιοφνται για τθν 

αποκικευςθ μεμονωμζνων τιμϊν και αποτελοφν ζναν από τουσ κφριουσ τρόπουσ με τον 

οποίο εκφράηονται οι παράμετροι του φορζα. Κάνοντασ δεξί κλικ ςτο αντικείμενο 

μποροφμε να επιλζξουμε τον τφπο του (όπωσ πχ ακζραιοσ αρικμόσ ι αρικμόσ κινθτισ 

υποδιαςτολισ), όπωσ επίςθσ μποροφμε να κακορίςουμε ζνα άνω και ζνα κάτω όριο 

διακφμανςθσ του αρικμοφ. Συγκεκριμζνα ςτο παράδειγμα μασ τα τρία πρϊτα αντικείμενα 

είναι τα εξισ (Σχιμα 4.26):  

 

Σχιμα 4.26 – Οι δφο πρϊτεσ παράμετροι του δικτυωτοφ προβόλου 
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Όνομα 

παραμζτρου 

Τφποσ 

Παραμζτρου 

Ελάχιςτο 

Όριο 

Μζγιςτο 

Όριο 
Τιμι 

 
1θ truss length  δεκαδικόσ 0,000 50,000 30,000 

2θ curvature δεκαδικόσ 0,000 50,000 4,000 

 

Πίνακασ 4.4 – Χαρακτθριςτικά των δφο πρϊτων παραμζτρων του δικτυωτοφ προβόλου 

Θ πρϊτθ παράμετροσ (truss length) κακορίηει το ςυνολικό μικοσ του φορζα και θ δεφτερθ 

(curvature) χρθςιμοποιείται για τον κακοριςμό τθσ καμπυλότθτασ των κάτω κφριων δοκϊν 

του δικτυωτοφ προβόλου (Ρίνακασ 4.4).   

Σε αντίκεςθ με τθν παράγραφο 4.1 ςε αυτι τθν ενότθτα δεν ελζγχουμε παραμετρικά των 

αρικμό των φατνωμάτων του δικτυωτοφ προβόλου. Ο λόγοσ που γίνεται αυτό ζχει 

διατυπωκεί ςτθ παράγραφο 4.2. Θ παράμετροσ (Num Pts on Curve) χρθςιμοποιείται 

αποκλειςτικά για τθ δθμιουργία μιασ ςειράσ αρικμϊν που κα μασ επιτρζψουν να 

ςχεδιάςουμε τθν κάτω κφρια δοκοφ του δικτυωτοφ  προβόλου. 

Βιμα 2ο : Δθμιουργοφμε δυο αντικείμενα τφπου Range (τοποκεςία: Sets/Sequence/Range). 

Κάκε ζνα από το αντικείμενα αυτά δθμιουργεί μια ςειρά αρικμϊν (Σχιμα 4.27). 

Θ παράμετροσ ειςόδου ¨D¨ κακορίηει το πεδίο οριςμοφ τθσ 

αρικμθτικισ ςειράσ ενϊ θ παράμετροσ ειςόδου ¨Ν¨ 

υποδθλϊνει τον αρικμό των βθμάτων ςτα οποία 

υποδιαιρείται θ ςειρά. 

Συνδζουμε το αντικείμενο (truss length) του 1ου  βιματοσ με 

τθν παράμετρο ειςόδου ¨D¨  τθσ 1θσ ςειράσ, το αντικείμενο 

(Num pts on curve) του 1ου βιματοσ με τισ παραμζτρουσ 

ειςόδου ¨Ν¨ και των δυο ςειρϊν και τζλοσ το αντικείμενο 

(curvature) του 1ου βιματοσ με τθν παράμετρο ειςόδου ¨D¨ 

τθσ 2θσ ςειράσ. 

Με αυτό τον τρόπο θ 1θ ςειρά ζχει ζνα εφροσ τιμϊν από το 0 

μζχρι το 30  με βιμα 30/10=3 ενϊ θ 2θ ςειρά ζχει εφροσ από 0 

μζχρι 4 με βιμα 4/10=0,4. 

Συνδζοντασ ζνα αντικείμενο τφπου Panel (τοποκεςία: 

Params/Special/Panel) ςτθ παράμετρο εξόδου ¨R¨ και των δφο 

ςειρϊν μποροφμε να εμφανίςουμε τα αποτελζςματα των 

διεργαςιϊν που γίνονται μζςα ςε κάκε αντικείμενο, 

ελζγχοντασ ζτςι αν το αποτζλεςμα που προκφπτει είναι 

επικυμθτό ι όχι. 

 

Σχιμα 4.27 – Κακοριςμόσ δφο ςειρϊν αρικμϊν 
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Βιμα 3ο : Ρροςκζτουμε ζνα αντικείμενο τφπου F1 (τοποκεςία: Math/Script/F1). Το 

αντικείμενο αυτό (Σχιμα 4.28) δθμιουργεί μια ςυνάρτθςθ με μόνο μια μεταβλθτι.  

Θ παράμετροσ ειςόδου ¨F¨ κακορίηει τθ ςυνάρτθςθ που κα 

επιλυκεί. Στθν περίπτωςθ μασ κάνοντασ δεξί κλικ πάνω ςτθ 

παράμετρο, ςτο πεδίο κειμζνου (Expression Editor) 

ειςάγουμε τθ ςυνάρτθςθ -0, 1*x2. Στθ παράμετρο ειςόδου 

¨x¨ ςυνδζουμε τουσ αρικμοφσ που πρζπει να ειςαχκοφν 

ςτθ ςυνάρτθςθ. 

Συνδζουμε τθν παράμετρο εξόδου ¨R¨ τθσ 2θσ ςειράσ 

(Range) ςτθν παράμετρο ειςροισ ¨x¨ του καινοφριου 

αντικειμζνου. 

Ράλι χρθςιμοποιοφμε  το αντικείμενο τφπου Panel για να 

προβάλλουμε τα αποτελζςματα που προκφπτουν. 

 

 

Βιμα 4ο : Δθμιουργοφμε ζνα αντικείμενο τφπου Point XYZ (τοποκεςία: Vecror/Point/ XYZ). 

Το ςτοιχείο αυτό (Σχιμα 4.29) δθμιουργεί ςθμεία ειςάγοντάσ του τισ ςυντεταγμζνεσ τουσ X, 

Y, Z. 

 

Σχιμα 4.29 – Δθμιουργία ςθμείων για τθ ςχεδίαςθ τθσ κάτω κφριασ δοκοφ του δικτυωτοφ προβόλου 

Στθ παράμετρο ειςόδου ¨X¨ ειςάγουμε τισ ςυντεταγμζνεσ x των ςθμείων, ςτθ παράμετρο 

¨Y¨ τισ ςυντεταγμζνεσ y των ςθμείων και ςτθ παράμετρο ¨Z¨ τισ ςυντεταγμζνεσ z των 

ςθμείων.  

Σχιμα 4.28 – Δθμιουργία μιασ ςειράσ 
αρικμϊν μζςα από μια ςυνάρτθςθ 
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Στο ςθμζιο αυτό κα πρζπει να ποφμε ότι το αντικείμενο τφπου Point XYZ κα 

αντιπροςωπεφει τα ςθμεία τθσ κάτω δοκοφ του δικτυωτοφ προβόλου.   

Συνδζουμε τθν παράμετρο εξόδου ¨R¨ τθσ 1θσ ςειράσ (Range) με τθν παράμετρο ειςόδου ¨X¨ 

του αντικειμζνου τφπου Point XYZ ϊςτε να δθμιουργιςουμε τισ ςυντεταγμζνεσ x τθσ κάτω 

δοκοφ. Επίςθσ ςυνδζουμε τθσ παράμετρο εξόδου ¨r¨ του αντικειμζου F1 με τθν παράμετρο 

ειςόδου ¨Z¨ του κάτω αντικειμζνου Point XYZ ϊςτε να δθμιουργιςουμε τισ ςυντεταγμζνεσ z 

τθσ κάτω δοκόυ του δικτυωτοφ προβόλου. Χρθςιμοποιϊντασ πάλι ζνα ςτοιχείο τφπου Panel 

μποροφμε να δοφμε τα ςθμεία τθσ κάτω δοκοφ. 

Δθμιουργοφμε ζνα αντικείμενο τφπου PolyLine (τοποκεςία: Curve/Spline/PolyLine. Το 

ςτοιχείο αυτό δθμιουργεί μια καμπφλθ γραμμι ενϊνοντασ μια ςειρά από ςθμεία. 

Στθ παράμετρο ειςόδου ¨V¨ ειςάγουμε τα ςθμεία που κζλουμε να ενϊςουμε. 

Συνδζουμε τθ παράμετρο εξόδου ¨Pt¨ του αντικειμζνου Point XYZ με τθν παράμετρο 

ειςόδου ¨V¨ του ςτοιχείου PolyLine και ενϊνονται με καμπφλθ γραμμι τα ςθμεία τθσ κάτω 

κφριασ δοκοφ (Σχιμα 4.30).  

 

Σχιμα 4.30 – Δθμιουργία κάτω κφριασ δοκοφ του δικτυωτοφ προβόλου 

 

Βιμα 5ο : Στθ ςυνζχεια προςκζτουμε ζνα αντικείμενο τφπου List Item (τοποκεςία : 

Sets/List/List Item). Το αντικείμενο αυτό ανακτά ζνα ςυγκεκριμζνο ςτοιχείο μιασ λίςτασ. 

Θ παράμετροσ ειςόδου ¨L¨ είναι αυτι που δζχεται τθ λίςτα από τθν οποία κζλουμε να 

κρατιςουμε ζνα ςυγκεκριμζνο ςτοιχείο. Στθ παράμετρο ¨i¨ δθλϊνουμε ποιο ςτοιχείο τθσ 

λίςτασ κζλουμε να κρατιςουμε. Στθ δικιά μασ περίπτωςθ δεν κα δθλϊςουμε κάτι ςτθ 

παράμετρο ¨i¨ ,ανακτϊντασ ζτςι το πρϊτο ςτοιχείο τθσ λίςτα που κζλουμε. (Στο ίδιο 

αποτζλεςμα κα καταλιγαμε αν ςτθ παράμετρο ¨i¨ δθλϊναμε τθ τιμι ¨0¨). 

Συνδζουμε τθ παράμετρο εξόδου ¨Pt¨ του αντικειμζνου Point XYZ με τθ παράμετρο ειςόδου 

¨L¨ του αντικειμζνου List Item. Συνδζοντασ ζνα αντικείμενο τφπου Panel ςτθ παράμετρο 
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εξόδου ¨Ε¨ του ςτοιχείου μποροφμε να δοφμε το αποτζλεςμα τθσ διεργαςία που γίνεται 

μζςα ςε αυτό (Σχιμα 4.31). 

 

Σχιμα 4.31 – Εφρεςθ αρχικοφ ςθμείου τθσ άνω κφριασ δοκοφ 

Δθμιουργοφμε ζνα αντικείμενο τφπου pComp (τοποκεςία: Vector/Point/Decompose). Το 

ςτοιχείο αυτό (Σχιμα 4.32) αποςυνκζτει τα ςυςτατικά μζρθ ενόσ αντικειμζνου. 

Συνδζουμε τθ παράμετρο εξόδου ¨E¨ του αντικειμζνου List Item με τθ παράμετρο ειςόδου 

¨P¨ του ςτοιχείου pComp. 

Ρροςκζτουμε ζνα αντικείμενου τφπου Point XYZ (Σχιμα 4.32). 

Συνδζουμε τισ παραμζτρουσ εξόδου ¨Χ¨ και ¨Υ¨ του αντικειμζνου pComp με τισ 

παραμζτρουσ ειςόδου ¨Χ¨ και ¨Υ¨ του ςτοιχείου Point XYZ.  

Ειςάγουμε και ζνα Slider με το όνομα ¨part of static height¨ το οποίο κα αποτελεί τθν τρίτθ 

παράμετρο του φορζα μασ (Σχιμα 4.32), δίνοντασ του τθν τιμι 1.000. 

 

Σχιμα 4.32 – Η τρίτθ παράμετροσ του δικτυωτοφ προβόλου 

 

 Όνομα παραμζτρου 
Τφποσ 

Παραμζτρου 

Ελάχιςτο 

Όριο 

Μζγιςτο 

Όριο 
Τιμι 

 
3θ part of static height δεκαδικόσ 0,000 10,000 1,000 

 

Πίνακασ 4.5 – Χαρακτθριςτικι τρίτθσ παραμζτρου του δικτυωτοφ προβόλου 

Συνδζουμε το Slider με τθν παράμετρο ειςόδου ¨Η¨ του αντικειμζνου Point XYZ.  

Θ τρίτθ παράμετροσ (part of static height) χρθςιμοποιείται για τον κακοριςμό του ςτατικοφ 

φψουσ του φορζα (Ρίνακασ 4.5). Nα διευκρινίςουμε ςε αυτό το ςθμείο ότι θ τιμι τθσ 

παραμζτρου δεν αποτελεί το ςτατικό φψοσ του φορζα. Αυτό υπολογίηεται αν προςκζςουμε 

τθν τιμι τθσ παραμζτρου ¨part of static height¨ (ςτθ περίπτωςθ μασ τθσ ζχουμε δϊςει τιμι 

1.000) με τθ τελικι τιμι τθσ λίςτασ που προκφπτει από το αντικείμενο τφπου F1 του 3ου 
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βιματοσ (ςτθ περίπτωςθ μασ αυτό ζχει τιμι 1.6). Άρα ςτο παράδειγμά μασ το ςτατικό φψοσ 

του δικτυωτοφ προβόλου είναι : 2.60m (= 1.60m + 1.00m). 

Με αυτό τον τρόπο ζχουμε δθμιουργιςει τον αρχικό κόμβο τθσ άνω κφριασ δοκοφ, ο οποίοσ 

είναι ο (0.0, 0.0, 1.0). 

 

Βιμα 6ο : Δθμιουργοφμε ζνα αντικείμενο τφπου Line SDL. Το ςτοιχείο αυτό (Σχιμα 4.33) 

δθμιουργεί μια γραμμι δθλϊνοντασ το αρχικό τθσ ςθμείο, τθ διεφκυνςθ τθσ και το μικοσ 

τθσ. 

Θ παράμετροσ ¨S¨ είναι αυτι που δζχεται το αρχικό ςθμείο τθσ γραμμισ, ςτθ παράμετρο 

¨D¨ δθλϊνουμε τθ διεφκυνςθ τθσ γραμμισ, ενϊ ςτθ παράμετρο ¨L¨ δθλϊνουμε το μικοσ 

τθσ γραμμισ. 

Συνδζουμε τθ παράμετρο εξόδου ¨Pt¨ του αντικειμζνου Point XYZ του προθγοφμενου 

βιματοσ με τθ παράμετρο ειςόδου ¨S¨ του αντικειμζνου Line SDL. Στθ παράμετρο ειςόδου 

¨D¨ ςυνδζουμε ζνα αντικείμενο τφπου Unit X (τοποκεςία : Vector/Vector/Unit X), 

δθλϊνοντασ ζτςι τθ διεφκυνςθ X τθσ γραμμισ. Ενϊνουμε τθ παράμετρο truss length που 

είχαμε δθμιουργιςει ςτο 1ο βιμα με τθν παράμετρο ειςόδου ¨L¨, κακορίηοντασ ζτςι το 

ςυνολικό μικοσ τθσ άνω κφριασ δοκοφ. Με αυτό τον τρόπο ζχουμε δθμιουργιςει τθ πάνω 

κφρια δοκό του δικτυωτοφ προβόλου. 

Δθμιουργοφμε ζνα αντικείμενο τφπου End Points (τοποκεςία : Curve/Analysis/End Points). 

Το ςτοιχείο αυτό (Σχιμα 4.33) εξάγει τα ακραία ςθμεία μιασ καμπφλθσ γραμμισ. 

Στθ παράμετρο ¨C¨ ειςάγεται θ καμπφλθ, ενϊ ςτισ παραμζτρουσ ¨S¨ και ¨E¨ εξάγονται το 

αρχικό και το τελικό τθσ ςθμείο αντίςτοιχα. 

Συνδζουμε τθ παράμετρο εξόδου ¨L¨ του ςτοιχείου Line SDL με τθ παράμετρο ειςόδου ¨C¨ 

του αντικειμζνου End Points. Ενϊνοντασ ζνα αντικείμενο τφπου Panel ςτθ παράμετρο ¨Ε¨ 

μποροφμε να δοφμε ότι το τελικό ςθμείο τθσ γραμμισ είναι το (30.0, 0.0, 1.0). 

 

Σχιμα 4.33 – Δθμιουργία άνω κφριασ δοκοφ του δικτυωτοφ  προβόλου 

Χρθςιμοποιοφμε τϊρα το περιβάλλον του Rhino για να εμφανίςουμε τα αποτελζςματα των 

παραπάνω ενεργειϊν (Σχιμα 4.34) : 
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Σχιμα 4.34 – Δθμιουργία άνω κφριασ δοκοφ του δικτυωτοφ προβόλου 

Βιμα 7ο : Στο ςθμείο αυτό ειςάγουμε ζνα αντικείμενο τφπου DotNET C# Script (LEGACY) 

(τοποκεςία : Math/Script/DotNET C# Script). Μζςα ςτο ςτοιχείο αυτό (Σχιμα 4.35) κα 

γραφοφν οι εντολζσ ςτθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ C#, με τισ οποίεσ κα δθμιουργιςουμε 

τον υπόλοιπο φορζα ακολουκϊντασ τισ παρατθριςεισ που ζγιναν ςτθ παράγραφο 4.2. 

Τα αντικείμενα ειςόδου ςε αυτό το ςτοιχείο είναι θ άνω κφρια δοκόσ (TopChord), θ κάτω 

κφρια δοκόσ του δικτυωτοφ προβόλου (Bottom Chord) και το τελικό ςθμείο τθσ άνω δοκοφ 

(start). Ζτςι ςυνδζω τθ παράμετρο εξόδου ¨L¨ του αντικειμζνου Line SDL του 6ου  βιματοσ 

με τθ παράμετρο ειςόδου ¨TopChord¨, τθ παράμετρο εξόδου ¨Pl¨ του ςτοιχείου PLine του 

4ου βιματοσ με τθ παράμετρο ειςόδου ¨BottomChord¨ και τθ παράμετρο εξόδου ¨E¨ του 

αντικειμζνου EndPoints με τθ παράμετρο ειςόδου ¨start¨ του ςτοιχείου DotNET C# Script. 

 

Σχιμα 4.35 – Στοιχείο μζςα ςτο οποίο γράφονται οι εντολζσ ςτθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ C# και οι οποίεσ 
περιλαμβάνουν τθν τεχνικι διαχωριςμοφ των φατνωμάτων του δικτυωτοφ προβόλου 

Κάνοντασ δεξί κλικ πάνω ςτθ παράμετρο TopChord δθλϊνουμε το τφπο τθσ παραμζτρου 

(Type Hint → OnCurve). Ομοίωσ για τθν παράμετρο BottomChord (Type Hint → OnCurve) 

και τθ παράμετρο start (Type Hint → On3dPoint). 
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Ακολουκοφν οι εντολζσ που γράφτθκαν ςτο εςωτερικό του ςτοιχείου : 

private void RunScript(OnCurve TopChord, OnCurve BottomChord, On3dPoint start, ref object A, ref object B, 
ref object C, ref object D, ref object E, ref object F, ref object AA, ref object AB, ref object AC, ref object AD, ref 
object AE, ref object AF) 

{ 

TopChord.SetDomain(0, 1); // κζτω το ςθμείο αρχισ τθσ πάνω χορδισ ίςο με 0 και το ςθμείο τζλουσ τθσ ίςο με 
1 

BottomChord.SetDomain(0, 1); // κζτω το ςθμείο αρχισ τθσ κάτω χορδισ ίςο με 0 και το ςθμείο τζλουσ τθσ 
ίςο με 1 

On3dPoint arxi = TopChord.PointAt(1); // κζτω ςτο αντικείμενο arxi το ςθμείο τζλουσ τθσ πάνω χορδισ 

On3dPoint telos = BottomChord.PointAt(1); // κζτω ςτο αντικείμενο telos το ςθμείο τζλουσ τθσ κάτω χορδισ 

OnLine firstVer = new OnLine(arxi, telos); //  δθμιουργϊ μια γραμμι με το τζλοσ των δυο καμπυλϊν 

On3dPoint kentroPer = arxi; // κζτω ςτο αντικείμενο kentroPer το αντικείμενο arxi που είναι το ςθμείο τζλουσ 
τθσ πάνω χορδισ 

On3dVector Yvec = new On3dVector(0, 1, 0); // δθμιουργϊ ζνα διάνυςμα με ςυντεταγμζνεσ (0.0 ,1.0 ,0.0) 

OnLine peristrofi = new OnLine(firstVer); // δθμιουργϊ μια δεφτερθ γραμμι για να μθν περιςτραφεί θ πρϊτθ 
κατακόρυφθ 

peristrofi.Rotate(Math.PI / 4, Yvec, kentroPer); // περιςτρζφω τθν πρϊτθ κατακόρυφθ κατά 45 μοίρεσ 

OnCurve lncrv = new OnLineCurve(peristrofi); // μετάφραςθ τθσ ευκείασ περιςτροφισ ςε καμπφλθ 

RhUtil.RhinoExtendCurve(ref lncrv, IRhinoExtend.Type.Line, 1, 10); // επεκτείνω τθν ευκεία που είχα 
περιςτρζψει κατά 10 μονάδεσ 

List<OnLine> diagList = new List<OnLine>(); // κάνω μια λίςτα με τισ διαγϊνιεσ χορδζσ που κα ζχει το 
δικτφωμα 

List<OnLine> VerticalList = new List<OnLine>(); // κάνω μια λίςτα με τισ κατακόρυφεσ χορδζσ που κα ζχει το 
δικτφωμα 

List<On3dPoint> XBottomNodes = new List<On3dPoint>(); // τα XBottomNodes είναι τα ςθμεία που οι ευκείεσ 
τζμνουν τθν κάτω καμπφλθ 

// κάνω μια λίςτα που κα περιζχει τισ ςυντεταγμζνεσ των κάτω κόμβων 

List<On3dPoint> XTopNodes = new List<On3dPoint>(); // τα XTopNodes είναι τα ςθμεία που οι κατακόρυφεσ 
τζμνουν τθν πάνω χορδι 

// κάνω μια λίςτα που κα περιζχει τισ ςυντεταγμζνεσ των πάνω κόμβων 

XTopNodes.Add(arxi); // προςκζτω ςτθ λίςτα με τουσ άνω κόμβουσ το τελικό κόμβο (δεξιό άκρο) τθσ πάνω 
χορδισ 

ArrayOnX_EVENT xEvent = new ArrayOnX_EVENT(); // δθμιουργία αντικειμζνου (xEVENT) που διαχειρίηεται τα 
intersections 

 int num = BottomChord.IntersectCurve(lncrv, ref xEvent); // θ μζκοδοσ επιςτρζφει αρικμό των επιτυχθμζνων 
events γιϋαυτό ζχουμε δϊςει και τφπο παραμζτρου int 
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while (num > 0) { 

On3dPoint XBotPoint = xEvent[0].get_m_pointA(0); // το XBotPoint είναι το ςθμείο που θ διαγϊνια 
ευκεία τζμνει κάκε φορά τθν κάτω καμπφλθ 

XBottomNodes.Add(XBotPoint); // προςκζτω κάκε φορά ςτθ λίςτα με τουσ κάτω κόμβουσ τον 
επόμενο κόμβο τθσ καμπφλθσ 

OnLine newDiag = new OnLine(arxi, XBotPoint); // δθμιουργϊ μια διαγϊνια ευκεία μεταξφ του πάνω 
και του κάτω κόμβου 

diagList.Add(newDiag); // προςκζτω κάκε φορά ςτθ λίςτα με τισ διαγϊνιεσ χορδζσ τθν επόμενθ 
διαγϊνια γραμμι 

On3dPoint project = new On3dPoint(XBotPoint.x, XBotPoint.y, TopChord.PointAt(0).z); // δθμιουργϊ 
καινοφριο ςθμείο από τισ ςυντεταγμζνεσ x και y του XBotPoint (ςθμείο τομισ) και του z τθσ TopChord 

// αυτό το ςθμείο είναι κόμβοσ τθσ πάνω χορδισ 

XTopNodes.Add(project); // προςκζτω κάκε φορά ςτθ λίςτα με τουσ πάνω κόμβουσ τον επόμενο 
κόμβο τθσ πάνω χορδισ 

OnLine testline = new OnLine(XBotPoint, project); // δθμιουργϊ μια κατακόρυφθ γραμμι μεταξφ του 
κάτω και του πάνω κόμβου 

VerticalList.Add(testline); // προςκζτω κάκε φορά ςτθ λίςτα με τισ κατακόρυφεσ χορδζσ τθν επόμενθ 
κατακόρυφθ γραμμι 

On3dVector TransVec = new On3dVector(project.x - arxi.x, project.y - arxi.y, project.z - arxi.z); // 
δθμιουργϊ ζνα διάνυςμα που δθλϊνει πόςο κζλω να μετακινιςω τθ γραμμι lncrv ςε κάκε διεφκυνςθ 

lncrv.Translate(TransVec); // μεταφζρω  τθ γραμμι lncrv ςτθ καινοφρια κζςθ που μου υποδεικνφει το 
διάνυςμα 

arxi = project; // κζτω ςαν arxi κάκε φορά τον επόμενο πάνω κόμβο από όπου κα ξεκινάει θ 
καινοφρια διαγϊνιοσ 

xEvent = new ArrayOnX_EVENT(); // ξαναφτιάχνω το xEvent μιασ και το "ref" αναγκάηει τθν 
παράμετρο να παραμζνει ςτθ μνιμθ του υπολογιςτι 

num = BottomChord.IntersectCurve(lncrv, ref xEvent); // θ μζκοδοσ επιςτρζφει αρικμό των 
επιτυχθμζνων event 

} 

int metritis = XTopNodes.Count; // μετράω τον αρικμό των αντικειμζνων που ζχει θ λίςτα XTopNodes 

// ουςιαςτικά μετράω πόςουσ πάνω κόμβουσ ζχω δθμιουργιςει με τθν προθγοφμενθ επαναλθπτικι 
διαδικαςία 

E = metritis; // εμφανίηω ςτθν παράμετρο εξόδου Ε τον αρικμό των άνω κόμβων 

double addition = 0.0; // δθμιουργϊ μια μεταβλθτι τφπου double που κα μετράει το ςυνολικό μικοσ των 
κατακόρυφων χορδϊν και τθσ εκχωρϊ αρχικι τιμι 0.0 

List < double > VerticalLength = new List<double>(); // κάνω μια λίςτα που κα περιζχει τα μικθ των 
κατακόρυφων χορδϊν που δθμιοφργθςα ςτθ προθγοφμενθ επαναλθπτικι διαδικαςία 

double length = 0.0; // δθμιουργϊ μια μεταβλθτι τφπου double θ οποία κα μετράει το μικοσ τθσ κάκε 
κατακόρυφθσ χορδισ και τθσ εκχωρϊ αρχικι τιμι 0.0 
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for ( int i = 0 ; i < (metritis - 1) ; i++ ) { 

length = VerticalList[i].Length(); // βρίςκω το μικοσ τθσ κάκε κατακόρυφθσ χορδισ 

VerticalLength.Add(length); // προςκζτω κάκε φορά ςτθ λίςτα με τα  μικθ των κατακόρυφων χορδϊν 
το επόμενο μικοσ 

addition = addition + length; // προςκζτω κάκε φορά το μικοσ τθσ επόμενθσ κατακόρυφθσ γραμμισ 

} 

List < double > posostoMetakinisis = new List<double>(); // κάνω μια λίςτα που κα περιζχει το ποςοςτό 
αφξθςθσ του κάκε φατνϊματοσ 

double pososto = 0.0; // δθμιουργϊ μεταβλθτι τφπου double που κα μετράει το ποςοςτό αφξθςθσ του κάκε 
φατνϊματοσ και τθσ εκχωρϊ αρχικι τιμι 0.0 

for ( int i = 0 ; i < (metritis - 1) ; i++ ) { 

pososto = (VerticalLength[i] / addition); // βρίςκω το ποςοςτό αφξθςθσ του κάκε φατνϊματοσ 

posostoMetakinisis.Add(pososto); // προςκζτω κάκε φορά ςτθ λίςτα με το ποςοςτά αφξθςθσ των 
φατνωμάτων το επόμενο ποςοςτό 

} 

double totalLength = Math.Abs(TopChord.PointAt(0).x - TopChord.PointAt(1).x); // βρίςκω το ςυνολικό μικοσ 
τθσ πάνω χορδισ 

double ypoloipo = (totalLength - addition); // υπολογίηω το υπολειπόμενο κομμάτι 

AA = ypoloipo; // εμφανίηω ςτθ παράμετρο εξόδου ΑΑ το μικοσ του απομζνοντοσ κομματιοφ 

List < double > mhkosMetakinisis = new List<double>(); // κάνω μια λίςτα που κα περιζχει το μικοσ 
μετακίνθςθσ του κάκε κόμβου 

double mhkosMetaforas1 = 0.0; // δθμιουργϊ μεταβλθτι τφπου double που κα μετράει το μικοσ αφξθςθσ του 
κάκε φατνϊματοσ και τθσ εκχωρϊ αρχικι τιμι 0.0 

double mhkosMetaforas2 = 0.0; // δθμιουργϊ μεταβλθτι τφπου double που κα μετράει το τελικό μικοσ 
μετακίνθςθσ του κάκε κόμβου και τθσ εκχωρϊ αρχικι τιμι 0.0 

double totalMhkosMetakinisis = 0.0; // δθμιουργϊ μεταβλθτι τφπου double που κα μετράει το ςυνολικό 
μικοσ μετακίνθςθσ των πάνω κόμβων και τθσ εκχωρϊ αρχικι τιμι 0.0 

for ( int i = 0 ; i < (metritis - 1) ; i++ ) { 

mhkosMetaforas1 = (posostoMetakinisis[i] * ypoloipo); // υπολογίηω το μικοσ αφξθςθσ του κάκε 
φατνϊματοσ 

mhkosMetaforas2 = (mhkosMetaforas1 + totalMhkosMetakinisis); // υπολογίηω το μικοσ 
μετακίνθςθσ του κάκε κόμβου 

mhkosMetakinisis.Add(mhkosMetaforas2); // προςκζτω κάκε φορά ςτθ λίςτα με το μικοσ 
μετακίνθςθσ κάκε κόμβου το επόμενο μικοσ μετακίνθςθσ 

totalMhkosMetakinisis = (totalMhkosMetakinisis + mhkosMetaforas1); // υπολογίηω το ςυνολικό 
μικοσ μετακίνθςθσ των πάνω κόμβων 

} 

AB = mhkosMetakinisis; // εμφανίηω ςτθ παράμετρο εξόδου ΑΒ το μικοσ μετακίνθςθσ του κάκε κόμβου 
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for ( int i = 1 ; i < metritis ; i++ ) { 

XTopNodes[i].x = (XTopNodes[i].x - mhkosMetakinisis[i - 1]); // μετακινϊ αναλογικά τουσ πάνω 
κόμβουσ ϊςτε να μθν υπάρχει υπόλοιπο ςτο φορζα 

} 

A = XTopNodes; // εμφανίηω ςτθ παράμετρο εξόδου Α τουσ τελικοφσ άνω κόμβουσ 

List<OnLine> katakoryfhList = new List<OnLine>(); // δθμιουργϊ μια λίςτα με τισ τελικζσ κατακόρυφεσ χορδζσ 
του φορζα 

List<On3dPoint> newXBottomNodes = new List<On3dPoint>(); // τα newXBottomNodes είναι οι τελικοί κάτω 
κόμβοι 

for ( int i = 0 ; i < metritis ; i++ ) { 

OnLineCurve katakoryfhEpektamenh = new OnLine(XTopNodes[i], new On3dPoint(XTopNodes[i].x, 
XTopNodes[i].y, XTopNodes[i].z - 10)); // από κάκε άνω κόμβο δθμιουργϊ μια κατακόρυφθ γραμμι προσ τα 
κάτω μικουσ δζκα μζτρων 

ArrayOnX_EVENT xxxEvent = new ArrayOnX_EVENT(); // δθμιουργία αντικειμζνου (xxxxEVENT) που 
διαχειρίηεται τα intersections 

int bbb = BottomChord.IntersectCurve(katakoryfhEpektamenh, ref xxxEvent); // θ μζκοδοσ 
επιςτρζφει αρικμό των επιτυχθμζνων events γιϋαυτό ζχουμε δϊςει τφπο παραμζτρου int 

On3dPoint newXBotPoint = xxxEvent[0].get_m_pointA(0); // newXBotPoint είναι κάκε φορά το 
ςθμείο ςτο οποίο θ καινοφρια κατακόρυφθ τζμνει τθν κάτω καμπφλθ 

// είναι δθλαδι κάκε φορά ο επόμενοσ κάτω κόμβοσ 

newXBottomNodes.Add(newXBotPoint); // προςκζτω κάκε φορά ςτθ λίςτα με τουσ τελικοφσ κάτω 
κόμβουσ τον επόμενο κάτω κόμβο 

OnLine katakoryfh = new OnLine(XTopNodes[i], newXBottomNodes[i]); // δθμιουργϊ κάκε φορά τθν 
επόμενθ κατακόρυφθ που ενϊνει τον πάνω και τον κάτω κόμβο 

katakoryfhList.Add(katakoryfh); // προςκζτω κάκε φορά ςτθ λίςτα με τισ κατακόρυφεσ χορδζσ τθν 
επόμενθ κατακόρυφθ 

} 

List<OnLine> newDiagonalList = new List<OnLine>(); // δθμιουργϊ μια λίςτα με τισ διαγϊνιεσ χορδζσ του 
φορζα 

for ( int i = 0 ; i < (metritis - 1) ; i++ ) { 

OnLine newDiagonal = new OnLine(XTopNodes[i], newXBottomNodes[i + 1]);  

// δθμιουργϊ μια διαγϊνια χορδι μεταξφ του πάνω και του κάτω κόμβου 

newDiagonalList.Add(newDiagonal); // προςκζτω κάκε φορά ςτθ λίςτα με τισ διαγϊνιεσ χορδζσ τθν 
επόμενθ διαγϊνιο 

} 

double statikoYpsos = katakoryfhList[0].Length(); // υπολογίηω το ςτατικό φψοσ του φορζα μετρϊντασ το 
μικοσ τθσ αρχικισ κατακόρυφθσ χορδισ 

F = statikoYpsos; // εμφανίηω ςτθ παράμετρο εξόδου F το ςτατικό φψοσ του φορζα 

B = newXBottomNodes; // εμφανίηω ςτθ παράμετρο εξόδου Β τουσ κάτω κόμβουσ του δικτυωτοφ προβόλου 
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C = katakoryfhList; // εμφανίηω ςτθ παράμετρο εξόδου C τισ κατακόρυφεσ χορδζσ του φορζα 

D = newDiagonalList; // εμφανίηω ςτθ παράμετρο εξόδου D τισ διαγϊνιεσ χορδζσ του προβόλου 

List<double> mhkosXordwnAnwDokoy = new List<double>(); // κάνω μια λίςτα που κα περιζχει τα μικθ των 
χορδϊν τθσ άνω κφριασ δοκοφ 

for ( int i = 0 ; i < (metritis - 1) ; i++ ) { 

double mhkosXordhs = (XTopNodes [i].x - XTopNodes [i + 1].x);  

// βρίςκω το μικοσ τθσ κάκε χορδισ 

mhkosXordwnAnwDokoy.Add(mhkosXordhs); // προςκζτω κάκε φορά ςτθ λίςτα με τα μικθ των 
χορδϊν το επόμενο μικοσ 

} 

AC = mhkosXordwnAnwDokoy; // εμφανίηω ςτθ παράμετρο εξόδου AC το μικοσ των χορδϊν τθσ άνω κφριασ 
δοκοφ 

List<double> VerticalChordsLength = new List<double>(); // κάνω μια λίςτα που κα περιζχει τα μικθ των 
κατακόρυφων χορδϊν του φορζα 

for ( int i = 0 ; i < metritis ; i++ ) { 

double katakoryfoMhkosXordwn = katakoryfhList[i].Length(); // βρίςκω το μικοσ τθσ κάκε 
κατακόρυφθσ χορδισ 

VerticalChordsLength.Add(katakoryfoMhkosXordwn); // προςκζτω κάκε φορά ςτθ λίςτα με τα μικθ 
των κατακόρυφων χορδϊν το επόμενο μικοσ 

} 

AD = VerticalChordsLength; // εμφανίηω ςτθ παράμετρο εξόδου AD τα μικθ των κατακόρυφων χορδϊν του 
φορζα 

 

4.3.1 Τεχνικι διαχωριςμοφ των φατνωμάτων του δικτυωτοφ προβόλου 

Θ διαδικαςία που ακολουκείται μζςω των εντολϊν τθσ παραγράφου 4.3 αποςκοπεί ςτθ 

δθμιουργία διαγϊνιων μελϊν με κλίςθ κοντά ςτισ 45°. Σκοπόσ αυτισ τθσ τεχνικισ είναι να 

μειϊςουμε όςο το δυνατό περιςςότερο τισ διαςτάςεισ των κομβοελαςμάτων που 

χρθςιμοποιοφνται για τθ ςφνδεςθ των διάφορων μελϊν του φορζα, εξοικονομϊντασ ζτςι 

υλικό και πετυχαίνοντασ πιο εφκολεσ ςυνδζςεισ. 

Συγκεκριμζνα θ τεχνικι με τθν οποία κα προςπακιςουμε να δθμιουργιςουμε διαγϊνια 

μζλθ με γωνία περίπου 45° είναι θ εξισ :  

Ξεκινϊντασ από το δεξιό άκρο του φορζα δθμιουργοφμε μια διαγϊνια χορδι που 

ςχθματίηει με τθν πάνω οριηόντια γραμμι γωνία 45°. Βρίςκουμε το ςθμείο τομισ τθσ 

διαγϊνιασ χορδισ με τθν κάτω καμπφλθ. Από αυτό το ςθμείο δθμιουργοφμε κατακόρυφθ 

γραμμι προσ τα πάνω ϊςτε να τμιςουμε τθν πάνω οριηόντια γραμμι. Βρίςκουμε το ςθμείο 

τομισ τθσ κατακόρυφθσ με τθ πάνω οριηόντια χορδι (Σχιμα 4.36). 
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Σχιμα 4.36 – Τεχνικι διαχωριςμοφ των φατνωμάτων του δικτυωτοφ προβόλου 

Μεταφζρουμε τθν αρχικι διαγϊνιο που είχαμε δθμιουργιςει αρχικά ςτο νζο κόμβο τθσ 

άνω χορδισ και ςυνεχίηουμε τθν επαναλθπτικι διαδικαςία. Το τελικό αποτζλεςμα που κα 

προκφψει μζςα από αυτι τθ διαδικαςία είναι το εξισ (Σχιμα 4.37) : 

 

Σχιμα 4.37 – Τεχνικι διαχωριςμοφ φατνωμάτων του δικτυωτοφ προβόλου – Απομζνον κομμάτι 

Ππωσ διαπιςτϊνουμε και από τθν εικόνα με αυτι τθ διαδικαςία που περιγράψαμε 

παραπάνω λόγω τθσ κανονικοποίθςθσ των γωνιϊν κα υπάρχει πάντα ζνα κομμάτι του 

φορζα που κα μζνει ¨κενό¨. Για να αντιμετωπίςουμε αυτό το πρόβλθμα επιλζγουμε να 

αυξιςουμε αναλογικά το πλάτοσ κάκε φατνϊματοσ ανάλογα με το μζγεκόσ του. Αυτό 

ςθμαίνει ότι το ακριανό δεξιά φάτνωμα που είναι το μεγαλφτερο κα υποςτεί τθ μεγαλφτερθ 

αφξθςθ ςτο πλάτοσ του, ενϊ το ακριανό αριςτερό φάτνωμα που είναι το μικρότερο κα 

υποςτεί τθ μικρότερθ. 
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Συγκεκριμζνα ςτο παρακάτω απλό παράδειγμα κα ζχουμε (Σχιμα 4.38) : 

 

Σχιμα 4.38 – Τεχνικι αφξθςθσ του πλάτουσ των φατνωμάτων 

 

Φάτνωμα 1 : λόγοσ = 1.5/2.9 = 0.517 (1.5 + 1.4 = 2.9) 

Φάτνωμα 2 : λόγοσ = 1.4/2.9 = 0.483  

Φάτνωμα 1 : μικοσ αφξθςθσ = 0.517*1.2m = 0.620m 

Φάτνωμα 2 : μικοσ αφξθςθσ = 0.483*1.2m = 0.580m 

Οπότε το πρϊτο φάτνωμα κα μεγαλϊςει κατά 0.620m και το δεφτερο φάτνωμα κα 

μεγαλϊςει κατά 0.580m+0.620m = 1.20m. 

Θ διαδικαςία που περιγράψαμε εκτελείται μζςα από εντολζσ που δθμιουργιςαμε με τθ 

βοικεια τθσ γλϊςςασ προγραμματιςμοφ C# ςτθ παράγραφο 4.3. 

Το τελικό αποτζλεςμα που προκφπτει μετά τθν κανονικοποίθςθ των φατνωμάτων είναι το 

εξισ (Σχιμα 4.39) : 

 

Σχιμα 4.39 – Αποτζλεςμα κανονικοποίθςθσ των φατνωμάτων του δικτυωτοφ προβόλου 
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4.3.2 Παρουςίαςθ των αποτελεςμάτων ςτο περιβάλλον του Rhino (Μζροσ 1) 

Χρθςιμοποιοφμε τϊρα το περιβάλλον του Rhino για να προβάλλουμε τα αποτελζςματα του 

οριςμοφ που ζχουμε δθμιουργιςει ςτθ παράγραφο 4.3. Ο οριςμόσ αυτόσ περιλαμβάνει το 

ςυνδυαςμό των αντικειμζνων του παραμετρικοφ εργαλείου προςομοίωςθσ Grasshopper με 

μια ςειρά εντολϊν που ςυντάχκθκαν ςτθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ C# για να κακορίςουν 

τθ τεχνικι διαχωριςμοφ των φατνωμάτων του δικτυωτοφ προβόλου. 

1ο Παράδειγμα : 

Δικτυωτόσ πρόβολοσ με τα εξισ χαρακτθριςτικά (Σχιμα 4.40) :  

 Συνολικό μικοσ 10.00m (κζτοντασ truss length  = 10.000) 

 Καμπυλότθτα κάτω κφριων δοκϊν ¨4¨ (κζτοντασ curvature = 4.000) 

 Τελικό φψουσ του φορζα 1.00m (κζτοντασ part of static height = 1.000). Σε 

ςυνδυαςμό με τθ τιμι που ζχουμε δϊςει ςτθ παράμετρο ¨curvature¨ το ςτατικό 

φψοσ του φορζα προκφπτει 2.60m (= 1.60m + 1.00m) 

 

 

Σχιμα 4.40 – Πρϊτο παράδειγμα παραμετροποίθςθσ του φορζα - Όψθ 

 

2ο Παράδειγμα : 

Δικτυωτόσ πρόβολοσ με τα εξισ χαρακτθριςτικά (Σχιμα 4.41) :  

 Συνολικό μικοσ 15.00m (κζτοντασ truss length  = 15.000) 

 Καμπυλότθτα κάτω κφριων δοκϊν ¨5¨ (κζτοντασ curvature = 5.000) 

 Τελικό φψοσ του φορζα 1.00m (κζτοντασ part of static height = 1.000). Σε 

ςυνδυαςμό με τθ τιμι που ζχουμε δϊςει ςτθ παράμετρο ¨curvature¨ το ςτατικό 

φψοσ του φορζα προκφπτει 3.50m (= 2.50m + 1.00m) 
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Σχιμα 4.41 – Δεφτερο παράδειγμα παραμετροποίθςθσ του φορζα - Όψθ 

 

4.4 Δθμιουργία δικτυωτοφ προβόλου ςυνδυάηοντασ το πρόγραμμα 

Grasshopper και τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ C# (Μζροσ 2) 

Σε αυτό το μζροσ κα δϊςουμε ςτο δικτυωτό πρόβολο του 1ου μζρουσ (παράγραφοσ 4.3) 

τριςδιάςτατθ μορφι ειςάγοντασ τρεισ νζεσ ςυνιςτϊςεσ, τισ οποίεσ κα ελζγχουμε 

παραμετρικά. 

Συγκεκριμζνα ςε αυτό το μζροσ (Μζροσ 2) παραμετρικά ελζγχονται οι παρακάτω 

ςυνιςτϊςεσ: 

 Θ μεταβολι του πλάτουσ του δικτυωτοφ προβόλου 

 Ο ρυκμόσ μετακίνθςθσ και των δφο πλευρϊν του δικτυωτοφ προβόλου 

 Ο ρυκμόσ μετακίνθςθσ μόνο τθσ μιασ πλευράσ του δικτυωτοφ προβόλου 

Ειςάγουμε ζνα αντικείμενο τφπου DotNET C# Script (LEGACY) (τοποκεςία : 

Math/Script/DotNET C# Script). Μζςα ςτο ςτοιχείο αυτό κα γραφοφν οι εντολζσ ςτθ γλϊςςα 

προγραμματιςμοφ C#, με τισ οποίεσ κα δθμιουργιςουμε τον δικτυωτό πρόβολο. 

Τα αντικείμενα ειςόδου ςε αυτό το ςτοιχείο είναι οι ςυντεταγμζνεσ των άνω κόμβων που 

δθμιουργιςαμε ςτθ παράγραφο 4.3 (InitialTopNodes), οι ςυντεταγμζνεσ των κάτω κόμβων 

τθσ παραγράφου 4.3 (InitialBottomNodes), ο αρικμόσ των άνω κόμβων του δικτυωτοφ 

προβόλου (TopNodesNumber), το μικοσ των κατακόρυφων χορδϊν του προβόλου που 

δθμιουργιςαμε ςτθ παράγραφο 4.3 (VerticalChordsLength), θ μεταβολι του πλάτουσ του 

δικτυωτοφ προβόλου (WidthVariation1), ο ρυκμόσ μετακίνθςθσ και των δφο πλευρϊν του 

δικτυωτοφ προβόλου (WidthVariation2) και τζλοσ ο ρυκμόσ μετακίνθςθσ μόνο τθσ μιασ 

πλευράσ του δικτυωτοφ προβόλου (WidthVariation3). 
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Συγκεκριμζνα οι τρεισ νζεσ ςυνιςτϊςεσ που ελζγχονται παραμετρικά είναι οι εξισ (Σχιμα 

4.42) : 

 

Σχιμα 4.42 – Η τζταρτθ, θ πζμπτθ και θ ζκτθ παράμετροσ του δικτυωτοφ προβόλου 

 

 Όνομα 
παραμζτρου 

Τφποσ 
Παραμζτρου 

Ελάχιςτο 
Όριο 

Μζγιςτο 
Όριο 

Τιμι 
 

4θ WidthVariation 1 δεκαδικόσ 0,000 30,000 0,000 

5θ WidthVariation 2 δεκαδικόσ -10,000 10,000 0,000 

6θ WidthVariation 3 δεκαδικόσ -10,000 10,000 0,000 
 

Πίνακασ 4.6 – Χαρακτθριςτικά τζταρτθσ, πζμπτθσ και ζκτθσ παραμζτρου του δικτυωτοφ προβόλου 

 

Θ τζταρτθ παράμετροσ (WidthVariation 1) κακορίηει τθ μεταβολι του πλάτουσ του φορζα, θ 

πζμπτθ (WidthVariation 2) κακορίηει το ρυκμό μετακίνθςθσ και των δφο πλευρϊν του 

δικτυωτοφ προβόλου ενϊ θ ζκτθ παράμετροσ (WidthVariation 3) κακορίηει το ρυκμό 

μετακίνθςθσ μόνο τθσ μια πλευράσ του προβόλου (Ρίνακασ 4.6). 

Ζτςι ςυνδζω τθ παράμετρο εξόδου ¨Α¨ του αντικειμζνου DotNET C# Script (LEGACY) του 7ου  

βιματοσ τθσ παραγράφου 4.3 με τθ παράμετρο ειςόδου ¨InitialTopNodes¨ του νζου 

ςτοιχείου DotNET C# Script (LEGACY), τθ παράμετρο εξόδου ¨B¨ του πρϊτου ςτοιχείου C# 

Script με τθ παράμετρο ειςόδου ¨InitialBottomNodes¨, τθ παράμετρο εξόδου ¨Ε¨ με τθ 

παράμετρο ειςόδου ¨TopNodesNumber¨ και τθ παράμετρο εξόδου ¨AD¨ του αρχικοφ 

ςτοιχείου C# Script με τθ παράμετρο ειςόδου ¨VerticalChordsLength¨ του νζου ςτοιχείου 

DotNET C# Script. Στισ παραμζτρουσ ¨WidthVariation1¨, ¨WidthVariation2¨ και 

¨WidthVariation2¨ ςυνδζουμε τρία αντικείμενα τφπου Slider ϊςτε να μποροφμε να 

μεταβάλλουμε τισ τιμζσ τουσ (Σχιμα 4.43). 
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Σχιμα 4.43 – Στοιχείο μζςα ςτο οποίο γράφονται οι εντολζσ ςτθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ C# και οι οποίεσ 
περιλαμβάνουν τθ τριςδιάςτατθ ςχεδίαςθ του φορζα, τθ μεταβολι του πλάτουσ του προβόλου, το ρυκμό μετακίνθςθσ 
και των δφο πλευρϊν του προβόλου και το ρυκμό μετακίνθςθσ μόνο τθσ μιασ πλευράσ του δικτυωτοφ προβόλου 

 

Κάνοντασ δεξί κλικ πάνω ςτθ παράμετρο ¨InitialTopNodes¨ δθλϊνουμε το τφπο τθσ 

παραμζτρου (List και Type hint → On3doint). Ομοίωσ για τθν παράμετρο 

¨InitialBottomNodes¨ ( List και Type hint → On3dPoint), τθ παράμετρο ¨TopNodesNumber¨ 

(Type Hint → int), τθ παράμετρο ¨VerticalCHordsLength¨ (List και Type Hint → double), τθ 

παράμετρο ¨WidthVariation1¨ (Type hint → double), τθ παράμετρο ¨WidthVariation2¨ (Type 

hint → double) και τζλοσ τθ παράμετρο ¨WidthVariation3¨ (Type hint → double). 

Ακολουκοφν οι εντολζσ που γράφτθκαν ςτο εςωτερικό του ςτοιχείου : 

Private void RunScript(List<On3dPoint> InitialTopNodes, List<On3dPoint> InitialBottomNodes, int 
TopNodesNumber, List<double> VerticalChordsLength, double WidthVariation1, double WidthVariation2, 
double WidthVariation3, ref object A, ref object B, ref object C, ref object D, ref object E, ref object F, ref object 
AA, ref object AB, ref object AC, ref object AD, ref object AE, ref object AF, ref object BA, ref object BB, ref 
object BC, ref object BD, ref object BE, ref object BF, ref object CA, ref object CB, ref object CC, ref object CD, 
ref object CE, ref object CF) 
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{ 

List<On3dPoint> TopNodes1 = new List<On3dPoint>(); // δθμιουργϊ μια λίςτα που κα ζχει τουσ κόμβουσ τθσ 
πρϊτθσ άνω κφριασ δοκοφ 

List<On3dPoint> TopNodes2 = new List<On3dPoint>(); // δθμιουργϊ μια λίςτα που κα ζχει τουσ κόμβουσ τθσ 
δεφτερθσ άνω κφριασ δοκοφ 

List<On3dPoint> BottomNodes1 = new List<On3dPoint>(); // δθμιουργϊ μια λίςτα που κα ζχει τουσ κόμβουσ 
τθσ πρϊτθσ κάτω κφριασ δοκοφ 

List<On3dPoint> BottomNodes2 = new List<On3dPoint>(); // δθμιουργϊ μια λίςτα που κα ζχει τουσ κόμβουσ 
τθσ δεφτερθσ κάτω κφριασ δοκοφ 

List<double> MikosMetakinisisList = new List<double>(); // δθμιουργϊ μια λίςτα που κα ζχει το μικοσ 
μετακίνθςθσ των κόμβων τθσ δεφτερθσ άνω δοκοφ 

for ( int i = 0 ; i < TopNodesNumber ; i++ ) { 

On3dPoint anwKomvoi1 = new On3dPoint(InitialTopNodes[i].x, -VerticalChordsLength[i] / 2 + 
(InitialTopNodes[i].x) * (InitialTopNodes[i].x) * WidthVariation2 * 0.01, InitialTopNodes[i].z); // δθμιουργϊ ζνα 
κόμβο με τισ ςυντεταγμζνεσ x,z ίδιεσ με αυτζσ των άνω κόμβων του μζρουσ (1) και ςυντεταγμζνθ y ίςθ με το 
μικοσ τθσ αντίςτοιχθσ κατακόρυφθσ γραμμισ διαιρεμζνθ με το 2 

TopNodes1.Add(anwKomvoi1); // προςκζτω κάκε φορά ςτθ λίςτα με τουσ άνω κόμβουσ τθσ πρϊτθσ 
δοκοφ τον επόμενο άνω κόμβο 

On3dPoint anwKomvoi2 = new On3dPoint(InitialTopNodes[i].x, +VerticalChordsLength[i] / 2 + 
WidthVariation1 + (InitialTopNodes[i].x) * (InitialTopNodes[i].x) * WidthVariation2 * 0.01 + 
(InitialTopNodes[i].x) * (InitialTopNodes[i].x) * WidthVariation3 * 0.01, InitialTopNodes[i].z); // δθμιουργϊ ζνα 
κόμβο με τισ ςυντεταγμζνεσ x,z ίδιεσ με αυτζσ των πάνω κόμβων του μζρουσ (1) και ςυντεταγμζνθ y ίςθ με το 
μικοσ τθσ αντίςτοιχθσ κατακόρυφθσ γραμμισ διαιρεμζνθ με το 2 

TopNodes2.Add(anwKomvoi2); // προςκζτω κάκε φορά ςτθ λίςτα με τουσ άνω κόμβουσ τθσ δεφτερθσ 
δοκοφ τον επόμενο άνω κόμβο 

double mhkos = (InitialTopNodes[i].x) * (InitialTopNodes[i].x) * WidthVariation3 * 0.01; // υπολογίηω 
το μικοσ μετακίνθςθσ του κάκε κόμβου τθσ δεφτερθσ άνω δοκοφ 

MikosMetakinisisList.Add(mhkos); // προςκζτω κάκε φορά ςτθ λίςτα με τα μικθ μετακίνθςθσ το 
επόμενο μικοσ 

On3dPoint katwKomvoi1 = new On3dPoint(InitialBottomNodes[i].x, -VerticalChordsLength[i] / 2 + 
(InitialTopNodes[i].x) * (InitialTopNodes[i].x) * WidthVariation2 * 0.01, InitialBottomNodes[i].z); // δθμιουργϊ 
ζνα κόμβο με τισ ςυντεταγμζνεσ x,z ίδιεσ με αυτζσ των κάτω κόμβων του μζρουσ (1) και ςυντεταγμζνθ y ίςθ με 
το μικοσ τθσ αντίςτοιχθσ κατακόρυφθσ γραμμισ διαιρεμζνθ με το 2 

BottomNodes1.Add(katwKomvoi1); // προςκζτω κάκε φορά ςτθ λίςτα με τουσ κάτω κόμβουσ τθσ 
πρϊτθσ δοκοφ τον επόμενο κάτω κόμβο 

On3dPoint katwKomvoi2 = new On3dPoint(InitialBottomNodes[i].x, +VerticalChordsLength[i] / 2 + 
WidthVariation1 + (InitialTopNodes[i].x) * (InitialTopNodes[i].x) * WidthVariation2 * 0.01 + 
(InitialTopNodes[i].x) * (InitialTopNodes[i].x) * WidthVariation3 * 0.01, InitialBottomNodes[i].z); // δθμιουργϊ 
ζνα κόμβο με τισ ςυντεταγμζνεσ x,z ίδιεσ με αυτζσ των κάτω κόμβων του μζρουσ (1) και ςυντεταγμζνθ y ίςθ με 
το μικοσ τθσ αντίςτοιχθσ κατακόρυφθσ γραμμισ διαιρεμζνθ με το 2 

BottomNodes2.Add(katwKomvoi2); // προςκζτω κάκε φορά ςτθ λίςτα με τουσ κάτω κόμβουσ τθσ 
δεφτερθσ δοκοφ τον επόμενο κάτω κόμβο 

} 
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CF = (InitialTopNodes[0].x) * (InitialTopNodes[0].x) * WidthVariation2 * 0.01; // εμφανίηω ςτθ παράμετρο 
εξόδου CF τθν απόκλιςθ του φορζα (για μεταβολι τθσ παραμζτρου ¨WidthVariation2¨) 

A = TopNodes1; // εμφανίηω ςτθ παράμετρο εξόδου Α τουσ άνω κόμβουσ τθσ πρϊτθσ δοκοφ 

B = TopNodes2; // εμφανίηω ςτθ παράμετρο εξόδου Β τουσ άνω κόμβουσ τθσ δεφτερθσ δοκοφ 

C = BottomNodes1; // εμφανίηω ςτθ παράμετρο εξόδου C τουσ κάτω κόμβουσ τθσ πρϊτθσ δοκοφ 

D = BottomNodes2; // εμφανίηω ςτθ παράμετρο εξόδου D τουσ κάτω κόμβουσ τθσ δεφτερθσ δοκοφ 

E = TopNodesNumber; // εμφανίηω ςτθ παράμετρο εξόδου E τον αρικμό των κόμβων τθσ κάκε κφριασ δοκοφ 

BF = MikosMetakinisisList; // εμφανίηω ςτθ παράμετρο εξόδου BF τα μικθ μετακίνθςθσ των κόμβων τθσ 
δεφτερθσ άνω δοκοφ (για μεταβολι τθσ παραμζτρου ¨WidthVariation3¨) 

List<OnLine> VerticalChords1 = new List<OnLine>(); // κάνω μια λίςτα που κα ζχει τισ κατακόρυφεσ χορδζσ 
που ςυνδζουν τθν πρϊτθ άνω με τθ πρϊτθ κάτω κφρια δοκό 

double mhkosKatakoryfwnDokwn = 0; // δθμιουργϊ μια μεταβλθτι που κα μετράει το μικοσ των 
κατακόρυφων δοκϊν 

List<OnLine> VerticalChords2 = new List<OnLine>(); // κάνω μια λίςτα που κα ζχει τiσ κατακόρυφεσ χορδζσ 
που ςυνδζουν τθ δεφτερθ άνω με τθ δεφτερθ κάτω κφρια δοκό 

List<OnLine> AnwKyriesDokoi = new List<OnLine>(); // κάνω μια λίςτα που κα ζχει τισ χορδζσ που ςυνδζουν 
τισ δφο άνω κφριεσ δοκοφσ 

List<OnLine> KatwKyriesDokoi = new List<OnLine>(); // κάνω μια λίςτα που κα ζχει τισ χορδζσ που ςυνδζουν 
τισ δφο κάτω κφριεσ δοκοφσ 

for ( int i = 0 ; i < TopNodesNumber ; i++ ) { 

OnLine katakoryfes1 = new OnLine(TopNodes1[i], BottomNodes1[i]); // δθμιουργϊ κάκε φορά τθν 
επόμενθ κατακόρυφθ που ςυνδζει τθν άνω με τθν κάτω κφρια δοκό 

VerticalChords1.Add(katakoryfes1); // προςκζτω κάκε φορά ςτθ λίςτα με τισ κατακόρυφεσ τθν 
επόμενθ κατακόρυφθ 

mhkosKatakoryfwnDokwn = (mhkosKatakoryfwnDokwn + VerticalChords1[i].Length() ); // προςκζτω 
κάκε φορά το μικοσ τθσ επόμενθσ κατακόρυφθσ χορδισ 

OnLine xordesAnwDokwn = new OnLine(TopNodes1[i], TopNodes2[i]); // δθμιουργϊ κάκε φορά τθν 
επόμενθ χορδι που ςυνδζει τισ δφο άνω κφριεσ δοκοφσ 

AnwKyriesDokoi.Add(xordesAnwDokwn); // προςκζτω κάκε φορά ςτθ λίςτα με τισ άνω χορδζσ τθν 
επόμενθ χορδι 

OnLine xordesKatwDokwn = new OnLine(BottomNodes1[i], BottomNodes2[i]); // δθμιουργϊ κάκε 
φορά τθν επόμενθ χορδι που ςυνδζει τισ δφο κάτω κφριεσ δοκοφσ 

KatwKyriesDokoi.Add(xordesKatwDokwn); // προςκζτω κάκε φορά ςτθ λίςτα με τισ κάτω χορδζσ τθν 
επόμενθ χορδι 

} 

for ( int i = 0 ; i < TopNodesNumber ; i++ ) { 

OnLine katakoryfes2 = new OnLine(TopNodes2[i], BottomNodes2[i]); // δθμιουργϊ κάκε φορά τθν 
επόμενθ κατακόρυφθ που ςυνδζει τθν άνω με τθν κάτω κφρια δοκό 
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VerticalChords2.Add(katakoryfes2); // προςκζτω κάκε φορά ςτθ λίςτα με τισ κατακόρυφεσ τθν 
επόμενθ κατακόρυφθ 

mhkosKatakoryfwnDokwn = (mhkosKatakoryfwnDokwn + VerticalChords2[i].Length() ); // προςκζτω 
κάκε φορά το μικοσ τθσ επόμενθσ κατακόρυφθσ χορδισ 

} 

F = VerticalChords1; // εμφανίηω ςτθ παράμετρο εξόδου F  τισ κατακόρυφεσ χορδζσ που ςυνδζουν τθν πρϊτθ 
άνω με τθ πρϊτθ κάτω κφρια δοκό 

AA = VerticalChords2; // εμφανίηω ςτθ παράμετρο εξόδου ΑΑ τισ κατακόρυφεσ χορδζσ που ςυνδζουν τθ 
δεφτερθ άνω με τθ δεφτερθ κάτω κφρια δοκό 

CD = mhkosKatakoryfwnDokwn; // εμφανίηω ςτθ παράμετρο εξόδου CD το μικοσ των χορδϊν των 
κατακόρυφων δοκϊν 

AB = AnwKyriesDokoi; // εμφανίηω ςτθ παράμετρο εξόδου AB τισ χορδζσ που ςυνδζουν τισ δφο άνω κφριεσ 
δοκοφσ 

AC = KatwKyriesDokoi; // εμφανίηω ςτθ παράμετρο εξόδου AC τισ χορδζσ που ςυνδζουν τισ δυο κάτω κφριεσ 
δοκοφσ 

AD = AnwKyriesDokoi[0].Length(); // εμφανίηω ςτθ παράμετρο εξόδου AD το αρχικό πλάτοσ του δικτυωτοφ 
προβόλου 

AE = AnwKyriesDokoi[TopNodesNumber - 1].Length(); // εμφανίηω ςτθ παράμετρο εξόδου ΑΕ το τελικό πλάτοσ 
του δικτυωτοφ προβόλου 

AF = VerticalChords1[0].Length(); // εμφανίηω ςτθ παράμετρο εξόδου AF το ςτατικό φψοσ του δικτυωτοφ 
προβόλου 

List<OnLine> XordesAnwDokwn1 = new List<OnLine>(); // κάνω μια λίςτα που κα ζχει τισ χορδζσ τθσ πρϊτθσ 
άνω κφριασ δοκοφ 

List<OnLine> XordesAnwDokwn2 = new List<OnLine>(); // κάνω μια λίςτα που κα ζχει τισ χορδζσ τθσ δεφτερθσ 
άνω κφριασ δοκοφ 

List<double> XordesAnwDokwnLength = new List<double>(); // κάνω μια λίςτα που κα ζχει τα μικθ των 
χορδϊν των άνω κφριων δοκϊν 

double mhkosAnwKyriwnDokwn = 0; // δθμιουργϊ μια μεταβλθτι που κα μετράει το μικοσ των άνω κφριων 
δοκϊν 

for ( int i = 0 ; i < (TopNodesNumber - 1) ; i++ ) { 

OnLine AnwDokos1 = new OnLine(TopNodes1[i], TopNodes1[i + 1]); // δθμιουργϊ κάκε φορά τθν 
επόμενθ χορδι που ςυνδζει τουσ κόμβουσ τθσ πρϊτθσ άνω κφριασ δοκοφ 

XordesAnwDokwn1.Add(AnwDokos1); // προςκζτω κάκε φορά ςτθ λίςτα με τισ χορδζσ τθσ πρϊτθσ 
άνω κφριασ δοκοφ τθν επόμενθ χορδι 

mhkosAnwKyriwnDokwn = (mhkosAnwKyriwnDokwn + XordesAnwDokwn1[i].Length() );  // προςκζτω 
κάκε φορά το μικοσ τθσ επόμενθσ άνω χορδισ 

XordesAnwDokwnLength.Add(XordesAnwDokwn1[i].Length()); // προςκζτω κάκε φορά ςτθ λίςτα με 
τα μικθ των χορδϊν τθσ άνω κφριασ δοκοφ το επόμενο μικοσ 

} 

for ( int i = 0 ; i < (TopNodesNumber - 1) ; i++ ) { 
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OnLine AnwDokos2 = new OnLine(TopNodes2[i], TopNodes2[i + 1]); // δθμιουργϊ κάκε φορά τθν 
επόμενθ χορδι που ςυνδζει τουσ κόμβουσ τθσ δεφτερθσ άνω κφριασ δοκοφ 

XordesAnwDokwn2.Add(AnwDokos2); // προςκζτω κάκε φορά ςτθ λίςτα με τισ χορδζσ τθσ δεφτερθσ 
άνω κφριασ δοκοφ τθν επόμενθ χορδι 

mhkosAnwKyriwnDokwn = (mhkosAnwKyriwnDokwn + XordesAnwDokwn2[i].Length() ); // προςκζτω 
κάκε φορά το μικοσ τθσ επόμενθσ άνω χορδισ 

} 

BA = XordesAnwDokwn1; // εμφανίηω ςτθ παράμετρο εξόδου ΒΑ τισ χορδζσ τθσ πρϊτθσ άνω κφριασ δοκοφ 

DA = XordesAnwDokwn2; // εμφανίηω ςτθ παράμετρο εξόδου DA τισ χορδζσ τθσ δεφτερθσ άνω κφριασ δοκοφ 

CA = XordesAnwDokwnLength; // εμφανίηω ςτθ παράμετρο εξόδου CA τα μικθ των χορδϊν τθσ πρϊτθσ άνω 
κφριασ δοκοφ 

CB = mhkosAnwKyriwnDokwn; // εμφανίηω ςτθ παράμετρο εξόδου CB το μικοσ των χορδϊν των άνω κφριων 
δοκϊν 

List<OnLine> XordesKatwDokwn1 = new List<OnLine>(); // κάνω μια λίςτα που κα ζχει τισ χορδζσ τθσ πρϊτθσ 
κάτω κφριασ δοκοφ 

List<OnLine> XordesKatwDokwn2 = new List<OnLine>(); // κάνω μια λίςτα που κα ζχει τισ χορδζσ τθσ δεφτερθσ 
κάτω κφριασ δοκοφ 

double mhkosKatwKyriwnDokwn = 0; // δθμιουργϊ μια μεταβλθτι που κα μετράει το μικοσ των κάτω κφριων 
δοκϊν 

for ( int i = 0 ; i < (TopNodesNumber - 1) ; i++ ) { 

OnLine KatwDokos1 = new OnLine(BottomNodes1[i], BottomNodes1[i + 1]); // δθμιουργϊ κάκε φορά 
τθν επόμενθ χορδι που ςυνδζει τουσ κόμβουσ τθσ πρϊτθσ κάτω κφριασ δοκοφ 

XordesKatwDokwn1.Add(KatwDokos1); // προςκζτω κάκε φορά ςτθ λίςτα με τισ χορδζσ τθσ πρϊτθσ 
κάτω δοκοφ τθν επόμενθ χορδι 

mhkosKatwKyriwnDokwn = (mhkosKatwKyriwnDokwn + XordesKatwDokwn1[i].Length() ); // 
προςκζτω κάκε φορά το μικοσ τθσ επόμενθσ κάτω χορδισ 

} 

for ( int i = 0 ; i < (TopNodesNumber - 1) ; i++ ) { 

OnLine KatwDokos2 = new OnLine(BottomNodes2[i], BottomNodes2[i + 1]); // δθμιουργϊ κάκε φορά 
τθν επόμενθ χορδι που ςυνδζει τουσ κόμβουσ τθσ δεφτερθσ κάτω κφριασ δοκοφ 

XordesKatwDokwn2.Add(KatwDokos2); // προςκζτω κάκε φορά ςτθ λίςτα με τισ χορδζσ τθσ δεφτερθσ 
κάτω δοκοφ τθν επόμενθ χορδι 

mhkosKatwKyriwnDokwn = (mhkosKatwKyriwnDokwn + XordesKatwDokwn2[i].Length() ); // 
προςκζτω κάκε φορά το μικοσ τθσ επόμενθσ κάτω χορδισ 

} 

BB = XordesKatwDokwn1; // εμφανίηω ςτθ παράμετρο εξόδου ΒΒ τισ χορδζσ τθσ πρϊτθσ κάτω κφριασ δοκοφ 

DB = XordesKatwDokwn2; // εμφανίηω ςτθ παράμετρο εξόδου DΒ τισ χορδζσ τθσ δεφτερθσ κάτω κφριασ δοκοφ 

CC = mhkosKatwKyriwnDokwn; //εμφανίηω το μικοσ των χορδϊν των κάτω κφριων δοκϊν 
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List<OnLine> DiagonalChords1 = new List<OnLine>(); // κάνω μια λίςτα που κα ζχει τισ διαγϊνιεσ χορδζσ που 
ςυνδζουν τθν πρϊτθ άνω με τθ πρϊτθ κάτω κφρια δοκό 

double mhkosDiagwniwnDokwn = 0; // δθμιουργϊ μια μεταβλθτι που κα μετράει το μικοσ των διαγϊνιων 
δοκϊν 

List<OnLine> DiagonalChords2 = new List<OnLine>(); // κάνω μια λίςτα που κα ζχει τισ διαγϊνιεσ χορδζσ που 
ςυνδζουν τθ δεφτερθ άνω με τθ δεφτερθ κάτω κφρια δοκό 

for ( int i = 0 ; i < (TopNodesNumber - 1) ; i++ ) { 

OnLine diagwnioi1 = new OnLine(TopNodes1[i], BottomNodes1[i + 1]); // δθμιουργϊ κάκε φορά τθν 
επόμενθ διαγϊνιο που ςυνδζει τθν άνω με τθν κάτω κφρια δοκό 

DiagonalChords1.Add(diagwnioi1); // προςκζτω κάκε φορά ςτθ λίςτα με τισ διαγϊνιεσ τθν επόμενθ 
διαγϊνιο 

mhkosDiagwniwnDokwn = (mhkosDiagwniwnDokwn + DiagonalChords1[i].Length() ); // προςκζτω 
κάκε φορά το μικοσ τθσ επόμενθσ διαγϊνιασ χορδισ 

OnLine diagwnioi2 = new OnLine(TopNodes2[i], BottomNodes2[i + 1]); // δθμιουργϊ κάκε φορά τθν 
επόμενθ διαγϊνιο που ςυνδζει τθν άνω με τθν κάτω κφρια δοκό 

DiagonalChords2.Add(diagwnioi2); // προςκζτω κάκε φορά ςτθ λίςτα με τισ διαγϊνιεσ τθν επόμενθ 
διαγϊνιο 

mhkosDiagwniwnDokwn = (mhkosDiagwniwnDokwn + DiagonalChords2[i].Length() ); // προςκζτω 
κάκε φορά το μικοσ τθσ επόμενθσ διαγϊνιασ χορδισ 

} 

BC = DiagonalChords1; // εμφανίηω ςτθ παράμετρο εξόδου BC τισ διαγϊνιεσ χορδζσ που ςυνδζουν τθ πρϊτθ 
άνω με τθ πρϊτθ κάτω κφρια δοκό 

BD = DiagonalChords2; // εμφανίηω ςτθ παράμετρο εξόδου BD τισ διαγϊνιεσ χορδζσ που ςυνδζουν τθ δεφτερθ 
άνω με τθ δεφτερθ κάτω κφρια δοκό 

CE = mhkosDiagwniwnDokwn; // εμφανίηω ςτθ παράμετρο εξόδου CE το μικοσ των χορδϊν των διαγϊνιων 
δοκϊν 

List<OnLine> AnwDiagonals = new List<OnLine>(); // κάνω μια λίςτα που κα ζχει τισ διαγϊνιεσ χορδζσ που 
ςυνδζουν τισ δφο άνω κφριεσ δοκοφσ 

for ( int i = 0 ; i < (TopNodesNumber - 1) ; i++ ) { 

OnLine anwDiagwnios1 = new OnLine(TopNodes1[i], TopNodes2[i + 1]); // δθμιουργϊ κάκε φορά τθν 
επόμενθ διαγϊνιο που ςυνδζει τισ δφο άνω κφριεσ δοκοφσ 

AnwDiagonals.Add(anwDiagwnios1); // προςκζτω κάκε φορά ςτθ λίςτα με τισ διαγϊνιεσ τθν επόμενθ 
διαγϊνιο 

OnLine anwDiagwnios2 = new OnLine(TopNodes2[i], TopNodes1[i + 1]); // δθμιουργϊ κάκε φορά τθν 
επόμενθ διαγϊνιο που ςυνδζει τισ δφο άνω κφριεσ δοκοφσ 

AnwDiagonals.Add(anwDiagwnios2); // προςκζτω κάκε φορά ςτθ λίςτα με τισ διαγϊνιεσ τθν επόμενθ 
διαγϊνιο 

} 

BE = AnwDiagonals; // εμφανίηω ςτθ παράμετρο εξόδου ΒΕ τισ διαγϊνιεσ χορδζσ που ςυνδζουν τισ δφο άνω 
κφριεσ δοκοφσ 
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4.4.1 Τεχνικι δθμιουργίασ του πλάτουσ των φατνωμάτων του δικτυωτοφ 

προβόλου 

Στθ περίπτωςθ που οι παράμετροι ¨WidthVariation1¨ (θ οποία κακορίηει τθ μεταβολι του 

πλάτουσ του φορζα) και ¨WidthVariation2¨ (θ οποία κακορίηει το ρυκμό μετακίνθςθσ και 

των δυο πλευρϊν του δικτυωτοφ προβόλου) και ¨WidthVariation3¨ (θ οποία κακορίηει το 

ρυκμό μετακίνθςθσ μόνο τθσ μιασ πλευράσ του δικτυωτοφ προβόλου) ζχουν μθδενικζσ 

τιμζσ, τότε θ διαδικαςία που ακολουκείται για τθ δθμιουργία του πλάτουσ των 

φατνωμάτων είναι θ εξισ : 

Τα μικθ των οριηόντιων χορδϊν που ςυνδζουν τισ δφο άνω κφριεσ δοκοφσ του δικτυωτοφ 

προβόλου επιλζγονται να είναι ίςα με τισ αντίςτοιχεσ κατακόρυφεσ χορδζσ που ςυνδζουν 

τισ άνω και κάτω κφριεσ δοκοφσ. 

Χρθςιμοποιϊντασ το περιβάλλον του Rhino μποροφμε να απεικονίςουμε το αποτζλεςμα τθσ 

παραπάνω διαδικαςίασ (Σχιματα 4.44 – 4.45) : 

 

Σχιμα 4.44 – Τεχνικι δθμιουργίασ του πλάτουσ των φατνωμάτων του δικτυωτοφ προβόλου - Όψθ  

 

Σχιμα 4.45 – Τεχνικι δθμιουργίασ του πλάτουσ των φατνωμάτων του δικτυωτοφ προβόλου - Κάτοψθ 
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4.4.2 Παρουςίαςθ των αποτελεςμάτων ςτο περιβάλλον του Rhino (Μζροσ 2) 

Χρθςιμοποιοφμε τϊρα το περιβάλλον του Rhino για να προβάλλουμε τα αποτελζςματα του 

οριςμοφ που ζχουμε δθμιουργιςει ςτισ παραγράφουσ 4.3 και 4.4. Ο οριςμόσ αυτόσ 

περιλαμβάνει το ςυνδυαςμό των αντικειμζνων του παραμετρικοφ εργαλείου 

προςομοίωςθσ Grasshopper με μια ςειρά εντολϊν που ςυντάχκθκαν ςτθ γλϊςςα 

προγραμματιςμοφ C# για να κακορίςουν τθ τεχνικι διαχωριςμοφ των φατνωμάτων του 

προβόλου και τθ τεχνικι δθμιουργίασ του πλάτουσ των φατνωμάτων του φορζα. 

 

1ο Παράδειγμα : 

Δικτυωτόσ πρόβολοσ με τα εξισ χαρακτθριςτικά (Σχιματα 4.46 – 4.47 – 4.48) :  

 Συνολικό μικοσ δικτυωτοφ προβόλου 10.00m (κζτοντασ truss length  = 10.000) 

 Καμπυλότθτα κάτω κφριων δοκϊν ¨4¨ (κζτοντασ curvature = 4.000) 

 Τελικό φψοσ του φορζα 1.00m (κζτοντασ part of static height = 1.000). Σε 

ςυνδυαςμό με τθ τιμι που ζχουμε δϊςει ςτθ παράμετρο ¨curvature¨ το ςτατικό 

φψοσ του φορζα προκφπτει 2.60m (= 1.60m + 1.00m) 

 Αρχικό πλάτοσ φορζα 2.60m (κζτοντασ WidthVariation1 = 0.000) 

 Τελικό πλάτοσ φορζα 1.00m (κζτοντασ WidthVariation1 = 0.000) 

Οι παράμετροι ¨WidthVariation1¨, ¨WidthVariation2¨ και ¨WidthVariation3¨ ζχουν μθδενικι 

τιμι (WidthVariation2 = 0.000 και WidthVariation3 = 0.000). 

 

 

Σχιμα 4.46 – Πρϊτο παράδειγμα παραμετροποίθςθσ του φορζα - Κάτοψθ 
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Σχιμα 4.47 – Πρϊτο παράδειγμα παραμετροποίθςθσ του φορζα – Όψθ 

 

Σχιμα 4.48 – Πρϊτο παράδειγμα παραμετροποίθςθσ του φορζα - Προοπτικό 

2ο Παράδειγμα : 

Αν τϊρα κζλουμε να μεταβάλλουμε το πλάτοσ του δικτυωτοφ προβόλου αρκεί να 

μεταβάλλουμε τθ τιμι τθσ παραμζτρου ¨WidthVariation1¨. 

Δικτυωτόσ πρόβολοσ με τα εξισ χαρακτθριςτικά (Σχιματα 4.49 – 4.50 – 4.51) :  

 Συνολικό μικοσ δικτυωτοφ προβόλου 10.00m (κζτοντασ truss length  = 10.000) 

 Καμπυλότθτα κάτω κφριων δοκϊν ¨4¨ (κζτοντασ curvature = 4.000) 

 Τελικό φψοσ του φορζα 1.00m (κζτοντασ part of static height = 1.000). Σε 

ςυνδυαςμό με τθ τιμι που ζχουμε δϊςει ςτθ παράμετρο ¨curvature¨ το ςτατικό 

φψοσ του φορζα προκφπτει 2.60m (= 1.60m + 1.00m) 

 Αρχικό πλάτοσ φορζα 3.60m (κζτοντασ WidthVariation1 = 1.000) 

 Τελικό πλάτοσ φορζα 2.00m (κζτοντασ WidthVariation1 = 1.000) 

Οι παράμετροι ¨WidthVariation2¨ και ¨WidthVariation3¨ ζχουν μθδενικι τιμι 

(WidthVariation2 = 0.000 και WidthVariation3 = 0.000). 
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Σχιμα 4.49 – Δεφτερο παράδειγμα παραμετροποίθςθσ του φορζα - Κάτοψθ 

 

Σχιμα 4.50 – Δεφτερο παράδειγμα παραμετροποίθςθσ του φορζα - Όψθ 

 

Σχιμα 4.51 – Δεφτερο παράδειγμα παραμετροποίθςθσ του φορζα - Προοπτικό 
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3ο Παράδειγμα : 

Αν τϊρα κζλουμε να μετατοπίςουμε κα τισ δφο πλευρζσ του δικτυωτοφ προβόλου αρκεί να 

μεταβάλλουμε τθ τιμι τθσ παραμζτρου ¨WidthVariation2¨.   

Δικτυωτόσ πρόβολοσ με τα εξισ χαρακτθριςτικά (Σχιμα 4.52 – 4.53 – 4.54) :  

 Συνολικό μικοσ δικτυωτοφ προβόλου 10.00m (κζτοντασ truss length  = 10.000) 

 Καμπυλότθτα κάτω κφριων δοκϊν ¨4¨ (κζτοντασ curvature = 4.000) 

 Τελικό φψοσ του φορζα 1.00m (κζτοντασ part of static height = 1.000). Σε 

ςυνδυαςμό με τθ τιμι που ζχουμε δϊςει ςτθ παράμετρο ¨curvature¨ το ςτατικό 

φψοσ του φορζα προκφπτει 2.60m (= 1.60m + 1.00m) 

 Αρχικό πλάτοσ φορζα 2.60m (κζτοντασ WidthVariation1 = 0.000) 

 Τελικό πλάτοσ φορζα 1.00m (κζτοντασ WidthVariation1 = 0.000) 

 Μετατόπιςθ αρχικϊν κόμβων του φορζα ςε ςχζςθ με τθν αρχικι τουσ κζςθ κατά 

1.80m (κζτοντασ WidthVariation2 = 1.800) 

Οι παράμετροι ¨WidthVariation1¨ και ¨WidthVariation3¨ ζχουν μθδενικι τιμι 

(WidthVariation1 = 0.000 και WidthVariation3 = 0.000). 

 

Σχιμα 4.52 – Τρίτο παράδειγμα παραμετροποίθςθσ του φορζα - Κάτοψθ 

 

Σχιμα 4.53 – Τρίτο παράδειγμα παραμετροποίθςθσ του φορζα - Όψθ 
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Σχιμα 4.54 – Τρίτο παράδειγμα παραμετροποίθςθσ του φορζα - Προοπτικό 

 

4ο Παράδειγμα : 

Αν τϊρα κζλουμε να μετατοπίςουμε μόνο τθ μια πλευρά του δικτυωτοφ προβόλου αρκεί να 

μεταβάλλουμε  τθ τιμι τθσ παραμζτρου ¨WidthVariation3¨.   

Δικτυωτόσ πρόβολοσ με τα εξισ χαρακτθριςτικά (Σχιματα 4.55 – 4.56 – 4.57) :  

 Συνολικό μικοσ δικτυωτοφ προβόλου 10.00m (κζτοντασ truss length  = 10.000) 

 Καμπυλότθτα κάτω κφριων δοκϊν ¨4¨ (κζτοντασ curvature = 4.000) 

 Τελικό φψοσ του φορζα 1.00m (κζτοντασ part of static height = 1.000). Σε 

ςυνδυαςμό με τθ τιμι που ζχουμε δϊςει ςτθ παράμετρο ¨curvature¨ το ςτατικό 

φψοσ του φορζα προκφπτει 2.60m (= 1.60m + 1.00m) 

 Αρχικό πλάτοσ φορζα 3.40m (κζτοντασ WidthVariation3 = 0.800) 

 Τελικό πλάτοσ φορζα 1.00m (κζτοντασ WidthVariation1 = 0.000) 

 Μετατόπιςθ αρχικϊν κόμβων τθσ δεφτερθσ άνω και κάτω κφριασ δοκοφ του φορζα 

ςε ςχζςθ με τθν αρχικι τουσ κζςθ κατά 0.80m (κζτοντασ WidthVariation3 = 0.800) 

Οι παράμετροι ¨WidthVariation1¨ και ¨WidthVariation2¨ ζχουν μθδενικι τιμι 

(WidthVariation1 = 0.000 και WidthVariation2 = 0.000). 

 

Σχιμα 4.55 – Τζταρτο παράδειγμα παραμετροποίθςθσ του φορζα - Κάτοψθ 
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Σχιμα 4.56 – Τζταρτο παράδειγμα παραμετροποίθςθσ του φορζα - Όψθ 

 

Σχιμα 4.57 – Τζταρτο παράδειγμα παραμετροποίθςθσ του φορζα - Προοπτικό 

 

4.5 Δθμιουργία δικτυωτοφ προβόλου ςυνδυάηοντασ το πρόγραμμα 

Grasshopper και τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ C# (Μζροσ 3) 

Σε αυτό το μζροσ αλλάηοντασ κάποιεσ εντολζσ του ςτοιχείου DotNET C# Script (LEGACY)  τθσ 

παραγράφου 4.4 ζχουμε τθ δυνατότθτα να δθμιουργιςουμε και κάποιεσ πρόςκετεσ μορφζσ 

του φορζα μασ. 

Συγκεκριμζνα ςε αυτό το μζροσ (Μζροσ 3) παραμετρικά ελζγχονται οι παρακάτω 

ςυνιςτϊςεσ: 

 Το πλάτοσ του δικτυωτοφ προβόλου 

 Ο ρυκμόσ αφξθςθσ του πλάτουσ του δικτυωτοφ προβόλου 

 Ο ρυκμόσ μετακίνθςθσ και των δφο πλευρϊν του δικτυωτοφ προβόλου 

Βιμα 1ο : Ειςάγουμε ζνα αντικείμενο τφπου DotNET C# Script (LEGACY), (περιλαμβάνει τισ 

ίδιεσ εντολζσ με αυτζσ που ςυντάχκθκαν ςτο ςτοιχείο τθσ παραγράφου 4.4 με μια μικρι 

διαφορά που κα επιςθμάνουμε ςτθ ςυνζχεια). Μζςα ςτο ςτοιχείο αυτό κα γραφοφν οι 

εντολζσ ςτθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ C#, με τισ οποίεσ κα δθμιουργιςουμε κάποιεσ 

πρόςκετεσ μορφζσ του δικτυωτοφ προβόλου (Σχιμα 4.59). 
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Τα αντικείμενα ειςόδου ςε αυτό το ςτοιχείο είναι οι ςυντεταγμζνεσ των άνω κόμβων που 

δθμιουργιςαμε ςτθ παράγραφο 4.3 (InitialTopNodes), οι ςυντεταγμζνεσ των κάτω κόμβων 

τθσ παραγράφου 4.3 (InitialBottomNodes), ο αρικμόσ των άνω κόμβων του δικτυωτοφ 

προβόλου (TopNodesNumber), το μικοσ των κατακόρυφων χορδϊν του προβόλου που 

δθμιουργιςαμε ςτθ παράγραφο 4.3 (VerticalChordsLength), το πλάτοσ του δικτυωτοφ 

προβόλου (WidthVariation4), ο ρυκμόσ αφξθςθσ του πλάτουσ του προβόλου (multiplier) και 

τζλοσ ο ρυκμόσ μετακίνθςθσ και των δφο πλευρϊν του δικτυωτοφ προβόλου 

(WidthVariation4). 

Συγκεκριμζνα οι τρεισ νζεσ ςυνιςτϊςεσ που ελζγχονται παραμετρικά είναι οι εξισ (Σχιμα 

4.58) : 

 

Σχιμα 4.58 – Η ζβδομθ, θ όγδοθ και θ ζνατθ παράμετροσ του δικτυωτοφ προβόλου 

 

 Όνομα 

παραμζτρου 

Τφποσ 

Παραμζτρου 

Ελάχιςτο 

Όριο 

Μζγιςτο 

Όριο 
Τιμι 

 
7θ WidthVariation 4 δεκαδικόσ 0,000 30,000 2,000 

8θ multiplier δεκαδικόσ 0,000 10,000 0,000 

9θ WidthVariation 5 δεκαδικόσ 0,000 10,000 0,000 

 

Πίνακασ 4.7 – Χαρακτθριςτικά ζβδομθσ, όγδοθσ και ζνατθσ παραμζτρου του δικτυωτοφ προβόλου 

Θ ζβδομθ παράμετροσ (WidthVariation 4) κακορίηει το πλάτοσ του φορζα, θ όγδοθ 

(multiplier) κακορίηει το ρυκμό αφξθςθσ του πλάτουσ του δικτυωτοφ προβόλου ενϊ θ ζνατθ 

(WidthVariation 5) κακορίηει το ρυκμό μετακίνθςθσ και των δφο πλευρϊν του προβόλου 

(Ρίνακασ 4.7).  

Ζτςι ςυνδζω τθ παράμετρο εξόδου ¨Α¨ του αντικειμζνου DotNET C# Script (LEGACY) του 7ου  

βιματοσ τθσ παραγράφου 4.3 με τθ παράμετρο ειςόδου ¨InitialTopNodes¨ του νζου 

ςτοιχείου DotNET C# Script (LEGACY), τθ παράμετρο εξόδου ¨B¨ του πρϊτου ςτοιχείου C# 

Script με τθ παράμετρο ειςόδου ¨InitialBottomNodes¨, τθ παράμετρο εξόδου ¨Ε¨ με τθ 

παράμετρο ειςόδου ¨TopNodesNumber¨ και τθ παράμετρο εξόδου ¨AD¨ του αρχικοφ 

ςτοιχείου C# Script με τθ παράμετρο ειςόδου ¨VerticalChordsLength¨ του νζου ςτοιχείου 

DotNET C# Script. Στισ παραμζτρουσ ¨WidthVariation4¨, ¨multiplier¨ και ¨WidthVariation5¨ 

ςυνδζουμε τρία αντικείμενα τφπου Slider ϊςτε να μποροφμε να μεταβάλλουμε τισ τιμζσ 

τουσ (Σχιμα 4.59). 
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Σχιμα 4.59 – Στοιχείο μζςα ςτο οποί γράφονται οι εντολζσ ςτθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ C# και οι οποίεσ 
περιλαμβάνουν τθ τριςδιάςτατθ ςχεδίαςθ του φορζα, το κακοριςμό του πλάτοσ του δικτυωτοφ προβόλου, το ρυκμό 
αφξθςθσ του πλάτουσ του προβόλου και το ρυκμό μετακίνθςθσ και των δφο πλευρϊν του φορζα 

 

Κάνοντασ δεξί κλικ πάνω ςτθ παράμετρο ¨InitialTopNodes¨ δθλϊνουμε το τφπο τθσ 

παραμζτρου (List και Type hint → On3doint). Ομοίωσ για τθν παράμετρο 

¨InitialBottomNodes¨ ( List και Type hint → OnedPoint), τθ παράμετρο ¨TopNodesNumber¨ 

(Type Hint → int), τθ παράμετρο ¨VerticalCHordsLength¨ (List και Type Hint → double), τθ 

παράμετρο ¨WidthVariation4¨ (Type hint → double), τθ παράμετρο ¨multiplier¨ (Type hint 

→ double) και τζλοσ τθ παράμετρο ¨WidthVariation5¨ (Type hint → double). 

Οι εντολζσ που γράφτθκαν ςτο εςωτερικό του ςτοιχείου είναι ίδιεσ με αυτζσ που 

ςυντάχκθκαν ςτθ παράγραφο 4.4 εκτόσ από ζνα κομμάτι τθσ πρϊτθσ επανάλθψθσ το οποίο 

παρατίκεται παρακάτω :  

for ( int i = 0 ; i < TopNodesNumber ; i++ ) { 

On3dPoint anwKomvoi1 = new On3dPoint(InitialTopNodes[i].x, -multiplier * InitialTopNodes[i].x + 
(InitialTopNodes[i].x) * (InitialTopNodes[i].x) * WidthVariation5 * 0.01, InitialTopNodes[i].z); 

TopNodes1.Add(anwKomvoi1); 

On3dPoint anwKomvoi2 = new On3dPoint(InitialTopNodes[i].x, +multiplier * InitialTopNodes[i].x + 
WidthVariation4 + (InitialTopNodes[i].x) * (InitialTopNodes[i].x) * WidthVariation5 * 0.01, InitialTopNodes[i].z); 

TopNodes2.Add(anwKomvoi2); 
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On3dPoint katwKomvoi1 = new On3dPoint(InitialBottomNodes[i].x, -multiplier * InitialTopNodes[i].x + 
(InitialTopNodes[i].x) * (InitialTopNodes[i].x) * WidthVariation5 * 0.01, InitialBottomNodes[i].z); 

BottomNodes1.Add(katwKomvoi1); 

On3dPoint katwKomvoi2 = new On3dPoint(InitialBottomNodes[i].x, +multiplier * InitialTopNodes[i].x + 
WidthVariation4 + (InitialTopNodes[i].x) * (InitialTopNodes[i].x) * WidthVariation5 * 0.01, 
InitialBottomNodes[i].z); 

BottomNodes2.Add(katwKomvoi2); 

} 

4.5.1 Παρουςίαςθ των αποτελεςμάτων ςτο περιβάλλον του Rhino (Μζροσ 3) 

Χρθςιμοποιοφμε τϊρα το περιβάλλον του Rhino για να προβάλλουμε τα αποτελζςματα του 

οριςμοφ που ζχουμε δθμιουργιςει ςτισ παραγράφουσ 4.3 και 4.5. Ο οριςμόσ αυτόσ 

περιλαμβάνει το ςυνδυαςμό των αντικειμζνων του παραμετρικοφ εργαλείου 

προςομοίωςθσ Grasshopper με μια ςειρά εντολϊν που ςυντάχκθκαν ςτθ γλϊςςα 

προγραμματιςμοφ C# για να κακορίςουν τθ τεχνικι διαχωριςμοφ των φατνωμάτων του 

προβόλου και τθ τεχνικι δθμιουργίασ του πλάτουσ των φατνωμάτων του φορζα. 

5ο Παράδειγμα : 

Δικτυωτόσ πρόβολοσ με τα εξισ χαρακτθριςτικά (Σχιματα 4.60 – 4.61 – 4.62) :  

 Συνολικό μικοσ δικτυωτοφ προβόλου 10.00m (κζτοντασ truss length  = 10.000) 

 Καμπυλότθτα κάτω κφριων δοκϊν ¨4¨ (κζτοντασ curvature = 4.000) 

 Τελικό φψοσ του φορζα 1.00m (κζτοντασ part of static height = 1.000). Σε 

ςυνδυαςμό με τθ τιμι που ζχουμε δϊςει ςτθ παράμετρο ¨curvature¨ το ςτατικό 

φψοσ του φορζα προκφπτει 2.60m (= 1.60m + 1.00m) 

 Αρχικό πλάτοσ φορζα 2.00m (κζτοντασ WidthVariation4 = 2.000) 

 Τελικό πλάτοσ φορζα 2.00m (κζτοντασ WidthVariation4 = 2.000) 

Οι παράμετροι ¨multiplier¨ και ¨WidthVariation5¨ ζχουν μθδενικζσ τιμζσ (multiplier = 0.000 

και WidthVariation5 = 0.000). 

 

Σχιμα 4.60 – Πζμπτο παράδειγμα παραμετροποίθςθσ του φορζα - Κάτοψθ 
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Σχιμα 4.61 – Πζμπτο παράδειγμα παραμετροποίθςθσ του φορζα - Όψθ 

 

Σχιμα 4.62 – Πζμπτο παράδειγμα παραμετροποίθςθσ του φορζα - Προοπτικό 

 

6ο Παράδειγμα : 

Δικτυωτόσ πρόβολοσ με τα εξισ χαρακτθριςτικά (Σχιματα 4.63 – 4.64 – 4.65) :  

 Συνολικό μικοσ δικτυωτοφ προβόλου 10.00m (κζτοντασ truss length  = 10.000) 

 Καμπυλότθτα κάτω κφριων δοκϊν ¨4¨ (κζτοντασ curvature = 4.000) 

 Τελικό φψουσ του φορζα 1.00m (κζτοντασ part of static height = 1.000). Σε 

ςυνδυαςμό με τθ τιμι που ζχουμε δϊςει ςτθ παράμετρο ¨curvature¨ το ςτατικό 

φψοσ του φορζα προκφπτει 2.60m (= 1.60m + 1.00m) 

 Αρχικό πλάτοσ φορζα 2.40m (κζτοντασ WidthVariation1 = 1.000 και multiplier = 

0.070) 

 Τελικό πλάτοσ φορζα 1.00m (κζτοντασ WidthVariation1 = 1.000) 

Οι παράμετροσ ¨WidthVariation5¨ ζχει μθδενικι τιμι (WidthVariation5 = 0.000). 
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Σχιμα 4.63 – Ζκτο παράδειγμα παραμετροποίθςθσ του φορζα – Κάτοψθ 

 

 

Σχιμα 4.64 – Ζβδομο παράδειγμα παραμετροποίθςθσ του φορζα – Όψθ 

 

 

Σχιμα 4.65 – Ζκτο παράδειγμα παραμετροποίθςθσ του φορζα - Προοπτικό 
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7ο Παράδειγμα : 

Αν τϊρα κζλουμε να μετατοπίςουμε και τισ δυο πλευρζσ του δικτυωτοφ προβόλου αρκεί να 

μεταβάλλουμε τθ τιμι τθσ παραμζτρου ¨WidthVariation5¨.     

Δικτυωτόσ πρόβολοσ με τα εξισ χαρακτθριςτικά (Σχιματα 4.66 – 4.67 – 4.68) :  

 Συνολικό μικοσ δικτυωτοφ προβόλου 10.00m (κζτοντασ truss length  = 10.000) 

 Καμπυλότθτα κάτω κφριων δοκϊν ¨4¨ (κζτοντασ curvature = 4.000) 

 Τελικό φψουσ του φορζα 1.00m (κζτοντασ part of static height = 1.000). Σε 

ςυνδυαςμό με τθ τιμι που ζχουμε δϊςει ςτθ παράμετρο ¨curvature¨ το ςτατικό 

φψοσ του φορζα προκφπτει 2.60m (= 1.60m + 1.00m) 

 Αρχικό πλάτοσ φορζα 2.00m (κζτοντασ WidthVariation4 = 2.000) 

 Τελικό πλάτοσ φορζα 2.00m (κζτοντασ WidthVariation4 = 2.000) 

 Μετατόπιςθ αρχικϊν κόμβων του φορζα ςε ςχζςθ με τθν αρχικι τουσ κζςθ κατά 

1.10m (κζτοντασ WidthVariation5 = 1.100) 

H παράμετροσ ¨multiplier¨ ζχει μθδενικι τιμι (multiplier = 0.000). 

 

Σχιμα 4.66 – Ζβδομο παράδειγμα παραμετροποίθςθσ του φορζα - Κάτοψθ 

 

 

Σχιμα 4.67 – Ζβδομο παράδειγμα παραμετροποίθςθσ του φορζα – Όψθ 
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Σχιμα 4.68 – Ζβδομο παράδειγμα παραμετροποίθςθσ του φορζα - Προοπτικό 
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Κεφάλαιο 5ο 

Στατικι επίλυςθ Δικτυωτοφ Ρροβόλου 

 

5.1 Δθμιουργία δικτυωτοφ προβόλου ςτο πρόγραμμα Robot Structural 

Analysis 

Αφοφ ζχουμε ςχεδιάςει όλεσ τισ επικυμθτζσ μορφζσ του δικτυωτοφ προβόλου ςτισ 

παραγράφουσ 4.4 και 4.5 ςε αυτό το ςθμείο κα μεταφζρουμε το φορζα ςτο πρόγραμμα 

που κα αναλάβει τθ ςτατικι του επίλυςθ. Συγκεκριμζνα μεταφζρουμε ωσ δεδομζνα 

ειςόδου ςτο πρόγραμμα  ςτατικϊν επιλφςεων Robot Structural Analysis, όλουσ τουσ 

κόμβουσ του φορζα που δθμιουργιςαμε ςτο πρόγραμμα αρχιτεκτονικισ ςχεδίαςθσ (Rhino). 

Θα χρθςιμοποιιςουμε ζνα ςτοιχείο τφπου DotNET C# Script (LEGACY) μζςα ςτο οποίο κα 

ςυνταχκοφν οι εντολζσ ςτθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ C# με τισ οποίεσ :  

 κα δθμιουργιςουμε τθ γεωμετρία του δικτυωτοφ προβόλου  

 κα εκχωριςουμε τισ απαιτοφμενεσ διατομζσ ςτα μζλθ του φορζα και κα 

κακορίςουμε το υλικό τουσ  

 κα υπολογίςουμε τα φορτία που αςκοφνται ςτουσ κόμβουσ του δικτυωτοφ 

προβόλου  

Στο νζο αντικείμενο τφπου DotNET C# Script (LEGACY) χρθςιμοποιοφμε ωσ αντικείμενα 

ειςόδου από τα αντίςτοιχα ςτοιχεία των παραγράφων 4.4 και 4.5 (ανάλογα με τθ μορφι 

του φορζα που κζλουμε να δθμιουργιςουμε) τισ εξισ παραμζτρουσ : 

 Τον αρικμό των κόμβων τθσ κάκε κφριασ δοκοφ 

 Τισ ςυντεταγμζνεσ των κόμβων όλων των κφριων δοκϊν 

Σε αυτό το μζροσ παραμετρικά ελζγχονται οι παρακάτω ςυνιςτϊςεσ : 

 Οι διατομζσ των άνω κφριων δοκϊν του φορζα και το υλικό τουσ 

 Οι διατομζσ των κάτω κφριων δοκϊν του φορζα και το υλικό τουσ 

 Οι διατομζσ των ορκοςτατϊν του φορζα και το υλικό τουσ 

 Οι διατομζσ των διαγϊνιων ράβδων που ςυνδζουν τισ άνω με τισ κάτω κφριεσ 

δοκοφσ και το υλικό τουσ 

 Οι διατομζσ των μελϊν που ςυνδζουν τισ δφο άνω και τισ δφο κάτω κφριεσ δοκοφσ 

και το υλικό τουσ 

 Οι διατομζσ των διαγωνίων ράβδων που ςυνδζουν τισ δφο άνω και τισ δφο κάτω 

κφριεσ δοκοφσ και το υλικό τουσ 

 Το πλάτοσ επιρροισ του δικτυωτοφ προβόλου (m) 

 Τα μόνιμα φορτία που αςκοφνται ςτο φορζα (kN/m2) 
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 Τα κινθτά φορτία που αςκοφνται ςτο φορζα (kN/m2) 

Θ διαδικαςία που ακολουκοφμε για τθ δθμιουργία του φορζα είναι θ εξισ : 

Ειςάγουμε ζνα αντικείμενο τφπου DotNET C# Script (LEGACY) (τοποκεςία : 

Math/Script/DotNET C# Script). Μζςα ςτο ςτοιχείο αυτό κα ςυνταχκοφν οι εντολζσ ςτθ 

γλϊςςα προγραμματιςμοφ C# με τισ οποίεσ κα δθμιουργιςουμε τθ γεωμετρία του 

δικτυωτοφ προβόλου, τισ διατομζσ και τα υλικά των διατομϊν του φορζα κακϊσ και τα 

φορτία που αςκοφνται ςτο φορζα (Σχιμα 5.1). 

Τα αντικείμενα ειςόδου ςε αυτό το ςτοιχείο είναι ο αρικμόσ των κόμβων κάκε κφριασ 

δοκοφ (TopNodesNumber), οι ςυντεταγμζνεσ των κόμβων τθσ πρϊτθσ άνω κφριασ δοκοφ 

(TopNodes), οι ςυντεταγμζνεσ των κόμβων τθσ πρϊτθσ κάτω κφριασ δοκοφ (BottomNodes), 

οι ςυντεταγμζνεσ των κόμβων τθσ δεφτερθσ άνω κφριασ δοκοφ (TopNodesΥ), οι 

ςυντεταγμζνεσ των κόμβων τθσ δεφτερθσ κάτω κφριασ δοκοφ (BottomNodesΥ), οι διατομζσ 

όλων των μελϊν του φορζα που αναλφςαμε παραπάνω (KyrAnwTyp – OrthTyp – DiagTyp –

EgarSindTyp – AnwKatDiagTyp - KyrKatTyp), το πλάτοσ επιρροισ του  δικτυωτοφ προβόλου 

(PlaEpir), τα μόνιμα φορτία του φορζα (Monima) και τζλοσ τα κινθτά φορτία του φορζα 

(Kinhta). 

Ενδεικτικά οι τιμζσ που δίνουμε ςτισ παραμζτρουσ του φορζα για μικοσ δικτυωτοφ 

προβόλου L = 30.00m και ςτατικό φψοσ φορζα h = 3.50m είναι οι εξισ (Ρίνακασ 5.1-5.2) : 

 Πνομα 
παραμζτρου 

Τφποσ 
Διατομισ  

1θ KyrAnwTyp CHS 323.9x25 

2θ OrthTyp CHS 244.5x6.3 

3θ DiagTyp CHS 244.5x5 

4θ EgarSindTyp CHS 219.1x6 

5θ AnwKatDiagTyp CHS 139.7x3.6 

6θ KyrKatTyp CHS 355.6x25 
 

Ρίνακασ 5.1 – Ενδεικτικζσ τιμζσ παραμζτρων των διατομϊν του φορζα για L=30.00m και h=3.50m 

 Πνομα 
παραμζτρου 

Τιμι 
 

7θ PlaEpir 10,00 m 

8θ Monima 1,00 kN/m2 

9θ Kinhta 2,00 kN/m2 
 

Ρίνακασ 5.2 – Μόνιμεσ τιμζσ παραμζτρων του δικτυωτοφ προβόλου που αφοροφν το πλάτοσ επιρροισ του φορζα, τα 
μόνιμα και τα κινθτά φορτία που αςκοφνται ςτο πρόβολο 

Θ πρϊτθ παράμετροσ (KyrAnwTyp) κακορίηει τθ διατομι των άνω κφριων δοκϊν του φορζα, 

θ δεφτερθ (OrthTyp) κακορίηει τθ διατομι των ορκοςτατϊν, θ τρίτθ (DiagTyp) κακορίηει τθ 

διατομι των διαγϊνιων ράβδων που ςυνδζουν τισ άνω με τισ κάτω κφριεσ δοκοφσ, θ 

τζταρτθ παράμετροσ (EgarSindTyp) κακορίηει τθ διατομι των μελϊν που ςυνδζουν τισ δφο 

άνω και τισ δφο κάτω κφριεσ δοκοφσ, θ πζμπτθ (AnwKatDiagTyp) κακορίηει τθ διατομι των 
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διαγϊνιων ράβδων που ςυνδζουν τισ δφο άνω και τισ δφο κάτω κφριεσ δοκοφσ, θ ζκτθ 

παράμετροσ (KyrKatTyp) κακορίηει τθ διατομι των κάτω κφριων δοκϊν του φορζα, θ 

ζβδομθ παράμετροσ (PlaEpir) κακορίηει το πλάτοσ επιρροισ του δικτυωτοφ προβόλου, θ 

όγδοθ (Monima) κακορίηει τα μόνιμα φορτία που αςκοφνται ςτο φορζα και τζλοσ θ ζνατθ 

παράμετροσ (Kinhta) κακορίηει τα κινθτά φορτία που αςκοφνται ςτο δικτυωτό πρόβολο.  

Ζτςι ςυνδζω τθ παράμετρο εξόδου ¨Ε¨ του αντικειμζνου DotNET C# Script (LEGACY) τθσ 

παραγράφου 4.4 με τθ παράμετρο ειςόδου ¨TopNodesNumber¨ του νζου ςτοιχείου DotNET 

C# Script (LEGACY), τθ παράμετρο εξόδου ¨A¨ του πρϊτου ςτοιχείου C# Script με τθ 

παράμετρο ειςόδου ¨ΤopNodes¨, τθ παράμετρο εξόδου ¨C¨ με τθ παράμετρο ειςόδου 

¨BottomNodes¨, τθ παράμετρο εξόδου ¨B¨ με τθ παράμετρο ειςόδου ¨ΤopNodesY¨ και τθ 

παράμετρο εξόδου ¨D¨ του αρχικοφ ςτοιχείου C# Script με τθ παράμετρο ειςόδου 

¨BottomNodesY¨ του νζου ςτοιχείου DotNET C# Script. Στισ παραμζτρουσ ¨KyrAnwTyp¨, 

¨OrthTyp¨, ¨DiagTyp¨, ¨EgarSindTyp¨, ¨AnwKatDiagTyp¨ και ¨KyrKatTyp¨ ςυνδζουμε 

αντικείμενα τφπου Panel ϊςτε να ειςάγουμε τισ διατομζσ που αντιςτοιχοφν ςτα μζλθ του 

προβόλου. Το ίδιο ςυμβαίνει και με τισ παραμζτρουσ ¨PlaEpir¨, ¨Monima¨ και ¨Kinhta¨ όπου 

ειςάγοντασ πάλι ςτοιχεία τφπου Panel κακορίηουμε τθ τιμι τθσ κάκε παραμζτρου. 

 

Σχιμα 5.1 – Στοιχείο μζςα ςτο οποίο γράφονται οι εντολζσ ςτθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ C# και οι οποίεσ 
περιλαμβάνουν τθ ςχεδίαςθ του φορζα ςτο πρόγραμμα ςτατικϊν επιλφςεων Robot, τθν ανάκεςθ διατομϊν ςτα 
διάφορα μζλθ του φορζα και τον υπολογιςμό των φορτίων που αςκοφνται ςτο δικτυωτό πρόβολο 

Κάνοντασ δεξί κλικ πάνω ςτθ παράμετρο ¨TopNodesNumber¨ δθλϊνουμε το τφπο τθσ 

παραμζτρου (Type hint → int). Ομοίωσ για τθν παράμετρο ¨TopNodes¨ ( List και Type hint → 
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On3dPoint), τθ παράμετρο ¨BottomNodes¨ (List και Type hint → On3dPoint), τθ παράμετρο 

¨TopNodesY¨ (List και Type Hint → On3dPoint), τθ παράμετρο ¨BottomNodesY¨ (List και 

Type Hint → On3dPoint), τισ παραμζτρουσ ¨KyrAnwTyp¨, ¨OrthTyp¨, ¨DiagTyp¨, 

¨EgarSindTyp¨, ¨AnwKatDiagTyp¨, ¨KyrKatTyp¨ (Type Hint → string) και τζλοσ τισ 

παραμζτρουσ ¨PlaEpir¨, ¨Monima¨ και ¨Kinhta¨ (Type Hint → double) 

Ακολουκοφν οι εντολζσ που γράφτθκαν ςτο εςωτερικό του ςτοιχείου : 

private void RunScript(int TopNodesNumber, List<On3dPoint> TopNodes, List<On3dPoint> BottomNodes, 
List<On3dPoint> TopNodesY, List<On3dPoint> BottomNodesY, string KyrTyp, string OrthTyp, string DiagTyp, 
string AnwSindTyp, string AnwDiagTyp, double PlaEpir, double Monima, double Kinhta, ref object A, ref object 
B, ref object C, ref object D, ref object E) 

{ 

int [ ] NodeNumberArray = new int[4 * (TopNodesNumber)]; // δθμιουργϊ ζνα πίνακα που κα ζχει τθν 
αρίκμθςθ όλων των κόμβων του δικτυωτοφ προβόλου 

IRobotApplication robApp; 

robApp = new RobotApplicationClass(); // δθμιουργϊ μια νζα εφαρμογι ςτο Robot 

if  (robApp.Visible == 0) { 

robApp.Interactive = 1; 

robApp.Visible = 1; 

} 

robApp.Project.New(IRobotProjectType.I_PT_SHELL); // ειςάγεται ο τφποσ του φορζα ο οποίοσ είναι 3D 
Structure με ζξι βακμοφσ ελευκερίασ 

RobotProjectPreferences ProjectPrefs; 

ProjectPrefs = robApp.Project.Preferences; 

IRobotStructure str; 

str = robApp.Project.Structure; 

// δθμιουργία άνω κόμβων ςτο Robot 

for ( int i = 0 ; i < TopNodesNumber ; i++ ) { 

NodeNumberArray[i] = i + 1; // βάηω ςτο πίνακα τθν αρίκμθςθ του κάκε κόμβου 

str.Nodes.Create(NodeNumberArray[i], TopNodes[i].x, TopNodes[i].y, TopNodes[i].z); // δθμιουργϊ 
κάκε φορά ςτο Robot τον επόμενο άνω κόμβο 

} 

// δθμιουργία κάτω κόμβων ςτο Robot 

for ( int i = 0 ; i < TopNodesNumber ; i++ ) { 

NodeNumberArray[i + TopNodesNumber] = i + TopNodesNumber + 1; // βάηω ςτο πίνακα τθν 
αρίκμθςθ του κάκε κόμβου 

str.Nodes.Create(NodeNumberArray[i + TopNodesNumber], BottomNodes[i].x, BottomNodes[i].y, 
BottomNodes[i].z); // δθμιουργϊ κάκε φορά ςτο Robot τον επόμενο κάτω κόμβο 
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} 

// δθμιουργία άνω κόμβων (που είναι μετατοπιςμζνοι ςτθ διεφκυνςθ Υ) ςτο Robot 

for ( int i = 0 ; i < TopNodesNumber ; i++ ) { 

NodeNumberArray[i + 2 * TopNodesNumber] = i + 2 * TopNodesNumber + 1; // βάηω ςτο πίνακα τθν 
αρίκμθςθ του κάκε κόμβου 

str.Nodes.Create(NodeNumberArray[i + 2 * TopNodesNumber], TopNodesY[i].x, TopNodesY[i].y, 
TopNodesY[i].z); // δθμιουργϊ ςτο Robot κάκε φορά τον επόμενο άνω κόμβο 

} 

// δθμιουργία κάτω κόμβων (που είναι μετατοπιςμζνοι ςτθ διεφκυνςθ Υ) ςτο Robot 

for ( int i = 0 ; i < TopNodesNumber ; i++ ) { 

NodeNumberArray[i + 3 * TopNodesNumber] = i + 3 * TopNodesNumber + 1; // βάηω ςτο πίνακα τθν 
αρίκμθςθ του κάκε κόμβου 

str.Nodes.Create(NodeNumberArray[i + 3 * TopNodesNumber], BottomNodesY[i].x, 
BottomNodesY[i].y, BottomNodesY[i].z); // δθμιουργϊ ςτο Robot κάκε φορά τον επόμενο άνω κόμβο 

} 

A = NodeNumberArray; // εμφανίηω ςτθ παράμετρο εξόδου Α το πίνακα με τθν αρίκμθςθ όλων των κόμβων 
του φορζα 

// δθμιουργία οριηόντιων μελϊν τθσ άνω κφριασ δοκοφ 

for ( int i = 1 ; i < TopNodesNumber ; i++ ) { 

str.Bars.Create(i, i, i + 1); // δθμιουργϊ ςτο Robot κάκε φορά το επόμενο οριηόντιο μζλοσ 

} 

// δθμιουργία οριηόντιων μελϊν τθσ κάτω κφριασ δοκοφ 

for ( int i = TopNodesNumber ; i < (2 * TopNodesNumber - 1) ; i++ ) { 

str.Bars.Create(i, i + 1, i + 2); // δθμιουργϊ ςτο Robot κάκε φορά το επόμενο οριηόντιο μζλοσ 

} 

// δθμιουργία οριηόντιων μελϊν (που είναι μετατοπιςμζνα ςτθ διεφκυνςθ Υ) τθσ άνω κφριασ δοκοφ ςτο Robot 

for ( int i = (2 * TopNodesNumber - 1) ; i < (3 * TopNodesNumber - 2) ; i++ ) { 

str.Bars.Create(i, i + 2, i + 3); // δθμιουργϊ ςτο Robot κάκε φορά το επόμενο οριηόντιο μζλοσ 

} 

// δθμιουργία οριηόντιων μελϊν (που είναι μετατοπιςμζνα ςτθ διεφκυνςθ Υ) τθσ κάτω κφριασ δοκοφ ςτο 
Robot 

for ( int i = (3 * TopNodesNumber - 2) ; i < (4 * TopNodesNumber - 3) ; i++ ) { 

str.Bars.Create(i, i + 3, i + 4); // δθμιουργϊ  ςτο Robot κάκε φορά το επόμενο οριηόντιο μζλοσ 

} 
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// δθμιουργία κατακόρυφων μελϊν που ςυνδζουν τθν πάνω με τθν κάτω κφρια δοκό 

for ( int i = 1 ; i <= TopNodesNumber ; i++ ) { 

str.Bars.Create(i + 4 * TopNodesNumber - 4, i, i + TopNodesNumber); // δθμιουργϊ ςτο Robot κάκε 
φορά το επόμενο κατακόρυφο μζλοσ 

} 

// δθμιουργία διαγϊνιων μελϊν που ςυνδζουν τθν πάνω με τθν κάτω κφρια δοκό 

for ( int i = 1 ; i < TopNodesNumber ; i++ ) { 

str.Bars.Create(i + 5 * TopNodesNumber - 4, i, i + TopNodesNumber + 1); // δθμιουργϊ ςτο Robot 
κάκε φορά το επόμενο διαγϊνιο μζλοσ 

} 

// δθμιουργία κατακόρυφων μελϊν (που είναι μετατοπιςμζνα ςτθ διεφκυνςθ Υ) που ςυνδζουν τθν πάνω με 
τθ κάτω κφρια δοκό 

for ( int i = 1 ; i <= TopNodesNumber ; i++ ) { 

str.Bars.Create(i + 6 * TopNodesNumber - 5, i + 2 * TopNodesNumber, i + 3 * TopNodesNumber); // 
δθμιουργϊ ςτο Robot κάκε φορά το επόμενο κατακόρυφο μζλοσ 

} 

// δθμιουργία διαγϊνιων μελϊν (που είναι μετατοπιςμζνα ςτθ διεφκυνςθ Υ) που ςυνδζουν τθν πάνω με τθ 
κάτω κφρια δοκό 

for ( int i = 1 ; i < TopNodesNumber ; i++ ) { 

str.Bars.Create(i + 7 * TopNodesNumber - 5, i + 2 * TopNodesNumber, i + 3 * TopNodesNumber + 1); 
// δθμιουργϊ ςτο Robot κάκε φορά το επόμενο διαγϊνιο μζλοσ 

} 

// δθμιουργία οριηόντιων μελϊν που ςυνδζουν τισ δφο άνω κφριεσ δοκοφσ 

for ( int i = 1 ; i <= TopNodesNumber ; i++ ) { 

str.Bars.Create(i + 8 * TopNodesNumber - 6, i, i + 2 * TopNodesNumber);  // δθμιουργϊ ςτο Robot 
κάκε φορά το επόμενο οριηόντιο μζλοσ 

} 

// δθμιουργία οριηόντιων μελϊν που ςυνδζουν τισ δφο κάτω κφριεσ δοκοφσ 

for ( int i = 1 ; i <= TopNodesNumber ; i++ ) { 

str.Bars.Create(i + 9 * TopNodesNumber - 6, i + TopNodesNumber, i + 3 * TopNodesNumber); // 
δθμιουργϊ ςτο Robot κάκε φορά το επόμενο οριηόντιο μζλοσ 

} 

// δθμιουργία διαγϊνιων μελϊν που ςυνδζουν τισ δφο άνω κφριεσ δοκοφσ (\) 

for ( int i = 1 ; i < TopNodesNumber ; i++ ) { 

str.Bars.Create(i + 10 * TopNodesNumber - 6, i, i + 2 * TopNodesNumber + 1); // δθμιουργϊ κάκε 
φορά το επόμενο διαγϊνιο μζλοσ 

} 
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// δθμιουργία διαγϊνιων μελϊν που ςυνδζουν τισ δφο άνω κφριεσ δοκοφσ (/) 

for (int i = 1 ; i < TopNodesNumber ; i++ ) { 

str.Bars.Create(i + 11 * TopNodesNumber - 7, i + 1, i + 2 * TopNodesNumber); // δθμιουργϊ κάκε 
φορά το επόμενο διαγϊνιο μζλοσ 

} 

// δθμιουργία διαγϊνιων μελϊν που ςυνδζουν τισ δυο κάτω κφριεσ δοκοφσ (\) 

for ( int i = 1 ; i < TopNodesNumber ; i++ ) { 

str.Bars.Create(i + 12 * TopNodesNumber - 8, i + TopNodesNumber, i + 3 * TopNodesNumber + 1); // 
δθμιουργϊ κάκε φορά το επόμενο διαγϊνιο μζλοσ 

} 

// δθμιουργία διαγϊνιων μελϊν που ςυνδζουν τισ δφο κάτω κφριεσ δοκοφσ (/) 

for ( int i = 1 ; i < TopNodesNumber ; i++ ) { 

str.Bars.Create(i + 13 * TopNodesNumber - 9, i + TopNodesNumber + 1, i + 3 * TopNodesNumber); // 
δθμιουργϊ κάκε φορά το επόμενο διαγϊνιο μζλοσ 

} 

// κακοριςμόσ των ςτθρίξεων του δικτυωτοφ προβόλου 

IRobotLabel label; 

label = robApp.Project.Structure.Labels.Create(IRobotLabelType.I_LT_SUPPORT, "GHSupport"); 

RobotNodeSupportData SupportData; 

SupportData = (RobotNodeSupportData) label.Data; 

// δεςμεφω τθ μετακίνθςθ κατά τουσ άξονεσ x,y,z 

SupportData.UX = 1; 

SupportData.UY = 1; 

SupportData.UZ = 1; 

// δεςμεφω τθ ςτροφι περί τουσ άξονεσ x,y,z 

SupportData.RX = 1; 

SupportData.RY = 1; 

SupportData.RZ = 1; 

obApp.Project.Structure.Labels.Store(label); 

// εκχωρϊ τισ παραπάνω ςυνκικεσ ςτιριξθσ ςτουσ απαιτοφμενουσ κόμβουσ 

robApp.Project.Structure.Nodes.Get(1).SetLabel(IRobotLabelType.I_LT_SUPPORT, "GHSupport"); 

robApp.Project.Structure.Nodes.Get(TopNodesNumber + 1).SetLabel(IRobotLabelType.I_LT_SUPPORT, 
"GHSupport"); 
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robApp.Project.Structure.Nodes.Get(2 * TopNodesNumber + 1).SetLabel(IRobotLabelType.I_LT_SUPPORT, 
"GHSupport"); 

robApp.Project.Structure.Nodes.Get(3 * TopNodesNumber + 1).SetLabel(IRobotLabelType.I_LT_SUPPORT, 
"GHSupport"); 

// κακοριςμόσ των διατομϊν των μελϊν του φορζα 

RobotSectionDatabaseList steelSections; 

steelSections = ProjectPrefs.SectionsActive; 

if ( steelSections.Add("RCAT") == 1 ) 

MessageBox.Show("Steel section base RCAT not found..."); 

// κακορίηω τθ διατομι των άνω κφριων δοκϊν 

label = robApp.Project.Structure.Labels.Create(IRobotLabelType.I_LT_BAR_SECTION, KyrAnwTyp); 

robApp.Project.Structure.Labels.Store(label); 

List<string> kyries = new List<string>(); 

for (int i = 1 ; i < (TopNodesNumber) ; i++ ) { 

kyries.Add(i.ToString()); 

} 

 for (int i = (2 * TopNodesNumber - 1) ; i < (3 * TopNodesNumber - 2) ; i++) { 

kyries.Add(i.ToString()); 

} 

string kyriesjoined = string.Join(" ", kyries.ToArray()); 

RobotSelection kyriesDokoi = robApp.Project.Structure.Selections.Get(IRobotObjectType.I_OT_BAR); 

kyriesDokoi.FromText(kyriesjoined); // επιλζγω τισ άνω κφριεσ δοκοφσ του φορζα 

robApp.Project.Structure.Bars.SetLabel(kyriesDokoi, IRobotLabelType.I_LT_BAR_SECTION, KyrAnwTyp); // 
ανάκεςθ διατομϊν ςτθν επιλογι kyriesDokoi  

robApp.Project.Structure.Bars.SetLabel(kyriesDokoi, IRobotLabelType.I_LT_BAR_MATERIAL, "S355"); // 
ανακζτω ςτισ άνω κφριεσ δοκοφσ του φορζα υλικό "S355" 

// κακορίηω τθ διατομι των κάτω κφριων δοκϊν 

label = robApp.Project.Structure.Labels.Create(IRobotLabelType.I_LT_BAR_SECTION, KyrKatTyp); 

robApp.Project.Structure.Labels.Store(label); 

List<string> kyrieskat = new List<string>(); 

for (int i = TopNodesNumber ; i < (2 * TopNodesNumber - 1) ; i++) { 

kyrieskat.Add(i.ToString()); 

} 

for (int i = (3 * TopNodesNumber - 2) ; i < (4 * TopNodesNumber - 3) ; i++) { 
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kyrieskat.Add(i.ToString()); 

} 

string kyrieskatjoined = string.Join(" ", kyrieskat.ToArray()); 

RobotSelection kyrieskatDokoi = robApp.Project.Structure.Selections.Get(IRobotObjectType.I_OT_BAR); 

kyrieskatDokoi.FromText(kyrieskatjoined); // επιλζγω τισ κάτω κφριεσ δοκοφσ του φορζα 

robApp.Project.Structure.Bars.SetLabel(kyrieskatDokoi, IRobotLabelType.I_LT_BAR_SECTION, KyrKatTyp); // 
ανάκεςθ διατομισ ςτθν επιλογι kyrieskatDokoi 

robApp.Project.Structure.Bars.SetLabel(kyrieskatDokoi, IRobotLabelType.I_LT_BAR_MATERIAL, "S355"); // 
ανακζτω ςτισ κάτω κφριεσ δοκοφσ του φορζα υλικό "S355" 

// κακορίηω τθ διατομι των ορκοςτατϊν 

label = robApp.Project.Structure.Labels.Create(IRobotLabelType.I_LT_BAR_SECTION, OrthTyp); 

robApp.Project.Structure.Labels.Store(label); 

List<string> orthos = new List<string>(); 

for ( int i = (4 * TopNodesNumber - 3) ; i < (5 * TopNodesNumber - 3) ; i++ ) { 

orthos.Add(i.ToString()); 

} 

for ( int i = (6 * TopNodesNumber - 4) ; i < (7 * TopNodesNumber - 4) ; i++ ) { 

orthos.Add(i.ToString()); 

} 

string orthosjoined = string.Join(" ", orthos.ToArray()); 

RobotSelection orthostates = robApp.Project.Structure.Selections.Get(IRobotObjectType.I_OT_BAR); 

orthostates.FromText(orthosjoined); // επιλζγω τουσ ορκοςτάτεσ του φορζα 

robApp.Project.Structure.Bars.SetLabel(orthostates, IRobotLabelType.I_LT_BAR_SECTION, OrthTyp); // 
ανάκεςθ διατομϊν ςτθν επιλογι OrthTyp 

robApp.Project.Structure.Bars.SetLabel(orthostates, IRobotLabelType.I_LT_BAR_MATERIAL, "S355"); // 
ανακζτω ςτουσ ορκοςτάτεσ του φορζα υλικό "S355" 

// κακορίηω τθ διατομι των διαγϊνιων μελϊν που ςυνδζουν τισ άνω με τισ κάτω κφριεσ δοκοφσ 

label = robApp.Project.Structure.Labels.Create(IRobotLabelType.I_LT_BAR_SECTION, DiagTyp); 

robApp.Project.Structure.Labels.Store(label); 

List<string> diagwnies = new List<string>(); 

for ( int i = (5 * TopNodesNumber - 3) ; i < (6 * TopNodesNumber - 4) ; i++ ) { 

diagwnies.Add(i.ToString()); 

} 

for ( int i = (7 * TopNodesNumber - 4) ; i < (8 * TopNodesNumber - 5) ; i++ ) { 
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diagwnies.Add(i.ToString()); 

} 

string diagwniesjoined = string.Join(" ", diagwnies.ToArray()); 

RobotSelection diagwniesDokoi = robApp.Project.Structure.Selections.Get(IRobotObjectType.I_OT_BAR); 

diagwniesDokoi.FromText(diagwniesjoined); // επιλζγω τισ διαγϊνιεσ δοκοφσ του φορζα που ςυνδζουν τισ 
άνω με τισ κάτω κφριεσ δοκοφσ 

robApp.Project.Structure.Bars.SetLabel(diagwniesDokoi, IRobotLabelType.I_LT_BAR_SECTION, DiagTyp); // 
ανάκεςθ διατομϊν ςτθν επιλογι DiagTyp 

robApp.Project.Structure.Bars.SetLabel(diagwniesDokoi, IRobotLabelType.I_LT_BAR_MATERIAL, "S355"); // 
ανακζτω ςτισ διαγϊνιεσ δοκοφσ υλικό "S355" 

// κακορίηω τθ διατομι των μελϊν που ςυνδζουν τισ δφο άνω και τισ δφο κάτω κφριεσ δοκοφσ 

label = robApp.Project.Structure.Labels.Create(IRobotLabelType.I_LT_BAR_SECTION, EgarSindTyp); 

robApp.Project.Structure.Labels.Store(label); 

List<string> anwSyndeseis = new List<string>(); 

for ( int i = (8 * TopNodesNumber - 5) ; i < (10 * TopNodesNumber - 5) ; i++ ) { 

anwSyndeseis.Add(i.ToString()); 

} 

string anwSyndeseisjoined = string.Join(" ", anwSyndeseis.ToArray()); 

RobotSelection anwSyndeseisDokoi = robApp.Project.Structure.Selections.Get(IRobotObjectType.I_OT_BAR); 

anwSyndeseisDokoi.FromText(anwSyndeseisjoined); // επιλζγω τισ δοκοφσ του φορζα που ςυνδζουν τισ δφο 
άνω και τισ δφο κάτω κφριεσ δοκοφσ 

robApp.Project.Structure.Bars.SetLabel(anwSyndeseisDokoi, IRobotLabelType.I_LT_BAR_SECTION, 
EgarSindTyp); // ανάκεςθ διατομϊν ςτθν επιλογι AnwSindTyp 

robApp.Project.Structure.Bars.SetLabel(anwSyndeseisDokoi, IRobotLabelType.I_LT_BAR_MATERIAL, "S355"); // 
ανακζτω ςτισ οριηόντιεσ δοκοφσ υλικό "S355" 

// κακορίηω τθ διατομι των διαγϊνιων μελϊν που ςυνδζουν τισ δφο άνω κα τισ δυο κάτω κφριεσ δοκοφσ 

label = robApp.Project.Structure.Labels.Create(IRobotLabelType.I_LT_BAR_SECTION, AnwKatDiagTyp); 

robApp.Project.Structure.Labels.Store(label); 

List<string> anwDiagwnioi = new List<string>(); 

for ( int i = (10 * TopNodesNumber - 5) ; i < (14 * TopNodesNumber - 9 ) ; i++ ) { 

anwDiagwnioi.Add(i.ToString()); 

} 

string anwDiagwnioijoined = string.Join(" ", anwDiagwnioi.ToArray()); 

RobotSelection anwDiagwnioiDokoi = robApp.Project.Structure.Selections.Get(IRobotObjectType.I_OT_BAR); 

anwDiagwnioiDokoi.FromText(anwDiagwnioijoined); // επιλζγω τισ διαγϊνιεσ δοκοφσ του φορζα που 
ςυνδζουν τισ δφο άνω και τισ δφο κάτω κφριεσ δοκοφσ 
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robApp.Project.Structure.Bars.SetLabel(anwDiagwnioiDokoi, IRobotLabelType.I_LT_BAR_SECTION, 
AnwKatDiagTyp); // ανάκεςθ διατομϊν ςτθν επιλογι AnwDiagTyp 

robApp.Project.Structure.Bars.SetLabel(anwDiagwnioiDokoi, IRobotLabelType.I_LT_BAR_MATERIAL, "S355"); // 
ανακζτω ςτισ διαγϊνιεσ δοκοφσ υλικό "S355" 

// υπολογίηω το φορτίο ςχεδιαςμοφ ςε kN/m 

double fortioSxediasmou = PlaEpir * (1.35 * Monima + 1.50 * Kinhta); 

B = fortioSxediasmou; // εμφανίηω ςτθ παράμετρο εξόδου Β το φορτίο ςχεδιαςμοφ του φορζα (kN/m) 

// υπολογίηω το πλάτοσ κάκε φατνϊματοσ 

List<double> platosFatnwmatosList = new List<double>(); // δθμιουργϊ μια λίςτα που κα ζχει το πλάτοσ κάκε 
φατνϊματοσ 

C = TopNodes; // εμφανίηω ςτθ παράμετρο εξόδου C τισ ςυντεταγμζνεσ των κόμβων τθσ πρϊτθσ άνω κφριασ 
δοκοφ 

for ( int i = 0; i < (TopNodesNumber – 1) ; i++ ) { 

double platos = (TopNodes[i].x - TopNodes[i + 1].x); // βρίςκω το πλάτοσ του κάκε φατνϊματοσ 

platosFatnwmatosList.Add(platos); // προςκζτω κάκε φορά ςτθ λίςτα με τα πλάτθ των φατνωμάτων 
το επόμενο πλάτοσ 

} 

D = platosFatnwmatosList; // εμφανίηω ςτθ παράμετρο εξόδου D τα πλάτθ των φατνωμάτων του φορζα 

// βρίςκω το φορτίο που αςκείται ςε κάκε κόμβο 

List<double> fortiaKomvwnList = new List<double>(); // δθμιουργϊ μια λίςτα που κα ζχει το φορτίο που 
αςκείται ςε κάκε κόμβο 

double fortioArxikouKomvou = (fortioSxediasmou * (platosFatnwmatosList[0] / 2)) / 2; // βρίςκω το φορτίο 
(kN) που αςκείται ςτον αρχικό κόμβο 

fortiaKomvwnList.Add(fortioArxikouKomvou); // προςκζτω ςτθ λίςτα με τα φορτία των κόμβων το φορτίο που 
αςκείται ςτον αρχικό κόμβο 

for ( int i = 1 ; i < (TopNodesNumber - 1) ; i++ ) { 

double fortiaKomvwn = (fortioSxediasmou * (platosFatnwmatosList[i - 1] / 2 + platosFatnwmatosList[i] 
/ 2)) / 2; // υπολογίηω το φορτίο που αςκείται ςε κάκε ενδιάμεςο κόμβο 

fortiaKomvwnList.Add(fortiaKomvwn); // προςκζτω κάκε φορά ςτθ λίςτα με τα φορτία των κόμβων 
το επόμενο φορτίο 

} 

double fortioTelikouKomvou = (fortioSxediasmou * (platosFatnwmatosList[TopNodesNumber - 2] / 2)) / 2; // 
βρίςκω το φορτίο που (kN) που αςκείται ςτο τελικό κόμβο 

fortiaKomvwnList.Add(fortioTelikouKomvou); // προςκζτω ςτθ λίςτα με τα φορτία των κόμβων ςτο φορτίο 
που αςκείται ςτον τελικό κόμβο 

E = fortiaKomvwnList; // εμφανίηω ςτθ παράμετρο εξόδου Ε τα φορτία που αςκοφνται ςε κάκε κόμβο 

// δθμιουργία δφο κατθγοριϊν φορτίων 
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IRobotSimpleCase SWLoadCase; // δθμιουργϊ τθ πρϊτθ κατθγορία φορτίων : Φορτία λόγω Κδιου Βάρουσ 

IRobotSimpleCase Epikomvia; // δθμιουργϊ τθ δεφτερθ κατθγορία φορτίων : Επικόμβια Φορτία (είναι το name 
του φορτίου) 

int loadNum; 

IRobotLoadRecord record; 

SWLoadCase = robApp.Project.Structure.Cases.CreateSimple(1, "SelfWeight", 
IRobotCaseNature.I_CN_PERMANENT, IRobotCaseAnalizeType.I_CAT_STATIC_LINEAR); 

Epikomvia = robApp.Project.Structure.Cases.CreateSimple(2, "Epikomvia", 
IRobotCaseNature.I_CN_PERMANENT, IRobotCaseAnalizeType.I_CAT_STATIC_LINEAR); 

loadNum = SWLoadCase.Records.New(IRobotLoadRecordType.I_LRT_BAR_DEAD); 

record = SWLoadCase.Records.Get(loadNum); 

record.Objects.FromText("all"); // επιλζγω όλα τα μζλθ του φορζα για τθν άςκθςθ των φορτίων λόγω ίδιων 
βαρϊν 

record.SetValue(Convert.ToInt16(IRobotNodeForceRecordValues.I_NFRV_FZ), -1.0); 

for( int i = 0 ; i < TopNodesNumber ; i++ ) { 

 // επιλζγω τουσ κόμβουσ τθσ πρϊτθσ άνω κφριασ δοκοφ και αςκϊ τα επικόμβια φορτία 

loadNum = Epikomvia.Records.New(IRobotLoadRecordType.I_LRT_NODE_FORCE); 

record = Epikomvia.Records.Get(loadNum); 

record.Objects.FromText(Convert.ToString(i + 1)); 

record.SetValue(Convert.ToInt16(IRobotNodeForceRecordValues.I_NFRV_FZ), -fortiaKomvwnList[i] * 
1000); 

} 

for ( int i = 0 ; i < TopNodesNumber ; i++ ) { 

 // επιλζγω τουσ κόμβουσ τθσ δεφτερθσ άνω κφριασ δοκοφ και αςκϊ τα επικόμβια φορτία 

loadNum = Epikomvia.Records.New(IRobotLoadRecordType.I_LRT_NODE_FORCE); 

record = Epikomvia.Records.Get(loadNum); 

record.Objects.FromText(Convert.ToString(2 * TopNodesNumber + i + 1)); 

record.SetValue(Convert.ToInt16(IRobotNodeForceRecordValues.I_NFRV_FZ), -fortiaKomvwnList[i] * 
1000); 

} 
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5.1.1 Μζκοδοσ ανάκεςθσ διατομϊν ςτα μζλθ του φορζα 

Επιλζγουμε να χωρίςουμε τισ διατομζσ των μελϊν του φορζα ςε ζξι κατθγορίεσ : 

 Διατομζσ των άνω κφριων δοκϊν του φορζα 

 Διατομζσ των κάτω κφριων δοκϊν του φορζα 

 Διατομζσ των ορκοςτατϊν του φορζα  

 Διατομζσ των διαγϊνιων ράβδων που ςυνδζουν τισ άνω με τισ κάτω κφριεσ δοκοφσ  

 Διατομζσ των μελϊν που ςυνδζουν τισ δφο άνω και τισ δφο κάτω κφριεσ δοκοφσ του 

δικτυωτοφ προβόλου 

 Διατομζσ των διαγωνίων ράβδων που ςυνδζουν τισ δφο άνω και τισ δφο κάτω κφριεσ 

δοκοφσ  

Συγκεκριμζνα οι ζξι παράμετροι που κακορίηουν τισ παραπάνω διατομζσ αποτελοφν 

δεδομζνα ειςόδου του ςτοιχείου DotNET C# Script (LEGACY) τθσ παραγράφου 5.1, μζςα ςτο 

οποίο πραγματοποιείται θ δθμιουργία του φορζα ςτο πρόγραμμα ςτατικϊν επιλφςεων 

Robot. Το ονόματα των παραπάνω παραμζτρων είναι τα εξισ (Ρίνακασ 5.3) : 

 Πνομα 
παραμζτρου  

1θ KyrAnwTyp 

2θ OrthTyp 

3θ DiagTyp 

4θ EgarSindTyp 

5θ AnwKatDiagTyp 

6θ KyrKatTyp 
 

Ρίνακασ 5.3 – Κατθγορίεσ μελϊν του δικτυωτοφ προβόλου 

Ζτςι θ πρϊτθ παράμετροσ (KyrAnwTyp) κακορίηει τθ διατομι των άνω κφριων δοκϊν του 

φορζα, θ δεφτερθ (OrthTyp) κακορίηει τθ διατομι των ορκοςτατϊν, θ τρίτθ (DiagTyp) 

κακορίηει τθ διατομι των διαγϊνιων ράβδων που ςυνδζουν τισ άνω με τισ κάτω κφριεσ 

δοκοφσ, θ τζταρτθ παράμετροσ (EgarSindTyp) κακορίηει τθ διατομι των μελϊν που 

ςυνδζουν τισ δφο άνω και τισ δφο κάτω κφριεσ δοκοφσ, θ πζμπτθ (AnwKatDiagTyp) 

κακορίηει τθ διατομι των διαγϊνιων ράβδων που ςυνδζουν τισ δφο άνω και τισ δφο κάτω 

κφριεσ δοκοφσ του δικτυωτοφ προβόλου και θ ζκτθ παράμετροσ (KyrKatTyp) κακορίηει τθ 

διατομι των κάτω κφριων δοκϊν του δικτυωτοφ προβόλου. 

Στισ παραμζτρουσ αυτζσ (¨KyrAnwTyp¨, ¨OrthTyp¨, ¨DiagTyp¨, ¨EgarSindTyp¨, 

¨AnwKatDiagTyp¨ και ¨KyrKatTyp¨) ςυνδζουμε αντικείμενα τφπου Panel ϊςτε να ειςάγουμε 

τισ διατομζσ που αντιςτοιχοφν ςτα μζλθ του δικτυωτοφ προβόλου και να μποροφμε ζτςι να 

τισ ελζγχουμε παραμετρικά. Για να ανακζςουμε δθλαδι μια ςυγκεκριμζνθ διατομι ςτα 

διάφορα μζλθ του φορζα (όπωσ τα χωρίςαμε παραπάνω) δεν ζχουμε παρά να γράψουμε  

ςτα αντικείμενο τφπου Panel που είναι ςυνδεδεμζνο μαηί τθσ το όνομα τθσ (Σχιμα 5.2). 
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Για παράδειγμα : 

 

Σχιμα 5.2 – Μζκοδοσ ανάκεςθσ διατομϊν ςτα διάφορα μζλθ του φορζα 

Στο παραπάνω παράδειγμα ζχουμε ανακζςει τισ εξισ διατομζσ : 

 Στισ άνω κφριεσ δοκοφσ του φορζα : Διατομι CHS 323.9x25 

 Στουσ ορκοςτάτεσ του φορζα : Διατομι CHS 244.5x6.3 

 Στισ διαγϊνιεσ ράβδουσ που ςυνδζουν τισ άνω με τισ κάτω κφριεσ δοκοφσ :  

Διατομι CHS 244.5x5 

 Στα μζλθ που ςυνδζουν τισ δφο άνω και τισ δφο κάτω κφριεσ δοκοφσ του δικτυωτοφ 

προβόλου : Διατομι CHS 219.1x6 

 Στισ διαγϊνιεσ ράβδουσ που ςυνδζουν τισ δφο άνω και τισ δφο κάτω κφριεσ δοκοφσ : 

Διατομι CHS 139.7x3.6 

 Στισ κάτω κφριεσ δοκοφσ του δικτυωτοφ προβόλου : Διατομι CHS 355.6x25  

 

5.1.2 Μζκοδοσ επιβολισ των φορτίων ςτο δικτυωτό πρόβολο 

Ζχουμε ορίςει τρείσ παραμζτρουσ που ςχετίηονται με τον υπολογιςμό των φορτίων που 

αςκοφνται ςτο δικτυωτό πρόβολο : 

 Το πλάτοσ επιρροισ του δικτυωτοφ προβόλου (m) 

 Τα μόνιμα φορτία που αςκοφνται ςτο φορζα (kN/m2) 

 Τα κινθτά φορτία που αςκοφνται ςτο φορζα (kN/m2) 

Συγκεκριμζνα οι τρεισ παράμετροι που κακορίηουν το φορτία που αςκοφνται ςτο φορζα 

αποτελοφν δεδομζνα ειςόδου του ςτοιχείου DotNET C# Script (LEGACY) τθσ παραγράφου 

5.1, μζςα ςτο οποίο πραγματοποιείται θ δθμιουργία του φορζα ςτο πρόγραμμα ςτατικϊν 

επιλφςεων Robot. Το ονόματα των παραπάνω παραμζτρων είναι τα εξισ (Ρίνακασ 5.4) : 
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 Πνομα 
παραμζτρου  

7θ PlaEpir 

8θ Monima 

9θ Kinhta 
 

Ρίνακασ 5.4 – Ραράμετροι που ςχετίηονται με τον υπολογιςμό των φορτίων του δικτυωτοφ προβόλου 

 

Θ ζβδομθ παράμετροσ (PlaEpir) κακορίηει το πλάτοσ επιρροισ του δικτυωτοφ προβόλου, θ 

όγδοθ (Monima) κακορίηει τα μόνιμα φορτία που αςκοφνται ςτο φορζα και τζλοσ θ ζνατθ 

παράμετροσ (Kinhta) κακορίηει τα κινθτά φορτία που αςκοφνται ςτο δικτυωτό πρόβολο.  

Στισ παραμζτρουσ αυτζσ (¨PlaEpir¨, ¨Monima¨ και ¨Kinhta¨) ειςάγουμε ςτοιχεία τφπου Panel 

ϊςτε να κακορίςουμε τθ τιμι τθσ κάκε μεταβλθτισ και να μποροφμε ζτςι να τισ ελζγχουμε 

παραμετρικά. Για ανακζςουμε λοιπόν μια τιμι ςτισ παραπάνω παραμζτρουσ δεν ζχουμε 

παρά να τθν γράψουμε ςτο αντικείμενο τφπου Panel που είναι ςυνδεδεμζνο μαηί τθσ 

(Σχιμα 5.3). 

Για παράδειγμα : 

 

Σχιμα 5.3 – Μζκοδοσ ανάκεςθσ τιμϊν ςτισ παραμζτρουσ που ςχετίηονται με τον υπολογιςμό των φορτίων που 
αςκοφνται ςτο δικτυωτό πρόβολο 

Στο παραπάνω παράδειγμα ζχουμε ανακζςει τισ εξισ τιμζσ : 

 Ρλάτοσ επιρροισ του δικτυωτοφ προβόλου : 10.00m 

 Μόνιμα φορτία του φορζα : 2.00 kN/m2 

 Κινθτά φορτία του φορζα : 5.00 kN/m2 
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Να διευκρινίςουμε ςε αυτό το ςθμείο ότι μζςα ςτθ τιμι του μόνιμου φορτίο που ειςάγουμε 

δεν περιλαμβάνεται το ίδιο βάροσ του φορζα (όπωσ κα δοφμε ςτθ ςυνζχεια αυτό 

υπολογίηεται ξεχωριςτά). 

Μζςα ςτο ςτοιχείο DotNET C# Script (LEGACY) τθσ παραγράφου 5.1 υπολογίηεται το φορτίο 

ςχεδιαςμοφ του δικτυωτοφ προβόλου. Δθλαδι αν κεωριςουμε τισ παραπάνω τιμζσ για τθ 

κάκε παράμετρο αυτό κα είναι : 

Pςχεδ = (πλάτοσ επιρροισ) * [1.35 * (Μόνιμα φορτία) + 1.50 * (Κινθτά φορτία)]  

Pςχεδ = 10.00m * [1.35 * (2.00 kN/m2) + 1.50 * (5.00 kN/m2)] 

Pςχεδ = 10.00m * (2.70 kN/m2 + 7.50 kN/m2) 

Pςχεδ = 10.00m * (10.20 kN/m2) 

Pςχεδ = 102.00 kN/m 

 

Επιπρόςκετα μζςα ςτο ςτοιχείο DotNET C# Script (LEGACY) τθσ παραγράφου 5.1 

δθμιουργοφμε δφο κατθγορίεσ φορτίων : 

 Θ πρϊτθ κατθγορία περιλαμβάνει τα φορτία λόγω του ίδιου βάρουσ των μελϊν του 

φορζα τα οποία αςκοφνται ωσ ςυγκεντρωμζνα ςτο μζςο του κάκε μζλουσ 

 Θ δεφτερθ κατθγορία περιλαμβάνει τα επικόμβια φορτία που δθμιουργοφνται λόγω 

των μόνιμων και των κινθτϊν φορτίων που κζςαμε παραπάνω 

Θ διαδικαςία που ακολουκείται (μζςα ςτο ςτοιχείο DotNET C# Script ) για να υπολογίςουμε 

τα επικόμβια φορτία (2θ κατθγορία) είναι θ εξισ : 

Αρχικά υπολογίηουμε το μικοσ των φατνωμάτων του δικτυωτοφ προβόλου και 

τοποκετοφμε όλα τα μικθ ςε μια λίςτα (παράμετροσ εξόδου D). Για να υπολογίςουμε το 

φορτίο που αςκείται ςε κάκε κόμβο πολλαπλαςιάηουμε το φορτίο ςχεδιαςμοφ του 

δικτυωτοφ προβόλου με το μιςό μικοσ του προθγοφμενου φατνϊματοσ του κόμβου και με 

το μιςό μικοσ του επόμενου φατνϊματοσ του κόμβου. Ζτςι δθμιουργοφμε μια καινοφρια 

λίςτα που περιλαμβάνει το φορτίο που αςκείται ςε κάκε κόμβο του φορζα (παράμετροσ 

εξόδου Ε). 

Για παράδειγμα αν ςε ζνα κόμβο το προθγοφμενο φάτνωμα ζχει μικοσ 2.00m και το 

επόμενο ζχει μικοσ 1.00m (και με βάςθ τισ τιμζσ που δϊςαμε παραπάνω ςτισ τρεισ 

παραμζτρουσ) τότε το φορτίο που αςκείται ςτον κόμβο είναι : 

Pκόμβου = Pςχεδ * [(πλάτοσ 1ου φατνϊματοσ)/2 + (πλάτοσ 2ου φατνϊματοσ)/2] 

Pκόμβου = 102.00 kN/m * [(2.00m)/2 + (1.00m)/2] 

Pκόμβου = 102.00 kN/m * (1.00m + 0.50m) 
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Pκόμβου = 102.00 kN/m * (1.50m) 

Pκόμβου = 153.00 kN 

Επειδι όμωσ ο δικτυωτόσ πρόβολοσ ζχει δφο άνω κφριεσ δοκοφσ κα πρζπει να μοιράςουμε 

το παραπάνω φορτία και ςτα δφο άνω πζλματα. Άρα το τελικό φορτίο που κα αςκθκεί ςτον 

κόμβο κα είναι : 

P τελ
κόμβου = (153.00 kN)/2 

P τελ
κόμβου = 76.50 kN 

 

Το γραφικό αποτζλεςμα τθσ παραπάνω διαδικαςίασ κα είναι (Σχιμα 5.4) : 

 

Σχιμα 5.4 – Μζκοδοσ υπολογιςμοφ των επικόμβιων φορτίων του δικτυωτοφ προβόλου   

 

Ραρακάτω παρατίκεται θ γραφικι απεικόνιςθ των φορτίων για μια μορφι του δικτυωτοφ 

προβόλου (Σχιμα 5.5) με τα εξισ χαρακτθριςτικά : 

 Συνολικό μικοσ δικτυωτοφ προβόλου 30.00m (κζτοντασ truss length  = 30.000) 

 Καμπυλότθτα κάτω κφριων δοκϊν ¨41.240¨ (κζτοντασ curvature = 41.240) 

 Τελικό φψοσ του φορζα 1.80m (κζτοντασ part of static height = 1.800). Σε 

ςυνδυαςμό με τθ τιμι που ζχουμε δϊςει ςτθ παράμετρο ¨curvature¨ το ςτατικό 

φψοσ του φορζα προκφπτει 3.50m (= 1.70m + 1.80m) 

 Αρχικό πλάτοσ φορζα 3.50m (κζτοντασ WidthVariation1 = 0.000 και WidthVariation3 

= 0.000) 

 Τελικό πλάτοσ φορζα 1.80m (κζτοντασ WidthVariation1 = 0.000) 

 Απόκλιςθ αρχικοφ από το τελικό ςθμείο του δικτυωτοφ προβόλου (κατά τθ 

διεφκυνςθ Υ) 0.00m (κζτοντασ WidthVariation2 = 0.000) 
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Σχιμα 5.5 – Μζκοδοσ εφαρμογισ επικόμβιων φορτίων ςτο δικτυωτό πρόβολο 

 

Αν τϊρα κζλουμε να επαλθκεφςουμε ότι οι τιμζσ των επικόμβιων φορτίων είναι ςωςτζσ 

μποροφμε να τισ ςυγκρίνουμε με τισ τιμζσ τθσ λίςτασ που εξάγεται από το ςτοιχείο DotNET 

C# Script (LEGACY) τθσ παραγράφου 5.1 (παράμετροσ εξόδου Ε), θ οποία περιλαμβάνει τισ 

τιμζσ των φορτίων που υπολογίςτθκαν μζςα ςτο ςτοιχείο. 

Συγκεκριμζνα για το παραπάνω παράδειγμα φορζα οι τιμζσ των φορτίων τθσ λίςτασ είναι οι 

εξισ (Σχιμα 5.6) : 

 

Σχιμα 5.6 – Τιμζσ επικόμβιων φορτίων που αςκοφνται ςτο παραπάνω παράδειγμα δικτυωτοφ προβόλου 
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5.2 Αποτελζςματα παραμετροποίθςθσ του φορζα 

Αρχικά πρζπει να αναφζρουμε όλα τα βιματα που ζχουν γίνει μζχρι αυτό το ςθμείο και τα 

οποία αφοροφν τόςο τθν αρχιτεκτονικι ςχεδίαςθ του δικτυωτοφ προβόλου όςο και τθ 

ςτατικι του επίλυςθ. 

 Ζχουμε ολοκλθρϊςει τθν αρχιτεκτονικι ςχεδίαςθ του φορζα ςτο πρόγραμμα Rhino 

 Ωσ αποτζλεςμα του προθγοφμενου βιματοσ μεταφζραμε τουσ κόμβουσ του φορζα 

που ζχουμε δθμιουργιςει ςτο πρόγραμμα ςτατικϊν επιλφςεων Robot 

 Δθμιουργιςαμε τα μζλθ του φορζα ςυνδζοντασ τουσ απαιτοφμενουσ κόμβουσ 

 Ανακζςαμε ςτισ διάφορεσ κατθγορίεσ μελϊν του φορζα τισ απαιτοφμενεσ διατομζσ 

 Υπολογίςαμε τα φορτία λόγω του ίδιου βάρουσ των μελϊν του φορζα τα οποία 

αςκοφνται ωσ ςυγκεντρωμζνα ςτο μζςο του κάκε μζλουσ  

 Υπολογίςαμε τα επικόμβια φορτία που αςκοφνται ςτο φορζα λόγω των πρόςκετων 

μόνιμων και των κινθτϊν φορτίων του δικτυωτοφ προβόλου 

Σε αυτό το ςθμείο και αφοφ ζχουν προθγθκεί όλα τα προθγοφμενα βιματα μποροφμε να 

δοφμε τα πλεονεκτιματα τθσ παραμετροποίθςθσ του φορζα μασ. Μποροφμε δθλαδι να 

διαπιςτϊςουμε πωσ αλλάηοντασ κάποιεσ από τισ παραμζτρουσ του δικτυωτοφ προβόλου τα 

παραπάνω βιματα εκτελοφνται γριγορα οδθγϊντασ ςτο καινοφριο φορζα. Το μόνο που 

μζνει να κάνουμε κάκε φορά είναι να εκτελοφμε τθ ςτατικι επίλυςθ του φορζα και να 

ελζγχουμε τθν αντοχι των μελϊν. 

Ραρακάτω κα παρουςιάςουμε ςτο περιβάλλον του Robot διάφορεσ μορφζσ του δικτυωτοφ 

προβόλου ανάλογα με τισ τιμζσ των παραμζτρων που κα ζχουμε επιλζξει : 

1ο Ραράδειγμα : 

Δικτυωτόσ πρόβολοσ με τα εξισ χαρακτθριςτικά :  

 Συνολικό μικοσ δικτυωτοφ προβόλου 30.00m (κζτοντασ truss length  = 30.000) 

 Καμπυλότθτα κάτω κφριων δοκϊν ¨41.240¨ (κζτοντασ curvature = 41.240) 

 Στατικό φψοσ φορζα 3.50m (κζτοντασ curvature = 41.240 και part of static height = 

1.800) 

 Τελικό φψοσ του φορζα 1.80m (κζτοντασ part of static height = 1.800). Σε 

ςυνδυαςμό με τθ τιμι που ζχουμε δϊςει ςτθ παράμετρο ¨curvature¨ το ςτατικό 

φψοσ του φορζα προκφπτει 3.50m (= 1.70m + 1.80m) 

 Αρχικό πλάτοσ φορζα 3.50m (κζτοντασ WidthVariation1 = 0.000 και WidthVariation3 

= 0.000) 

 Τελικό πλάτοσ φορζα 1.80m (κζτοντασ WidthVariation1 = 0.000)  

 Μετατόπιςθ αρχικϊν κόμβων του φορζα κατά 0.00m (κζτοντασ WidthVariation2 = 

0.000) 

 Διατομζσ άνω κφριων δοκϊν : CHS 323.9x25 (κζτοντασ KyrAnwTyp = CHS 323.9x25) 

 Διατομζσ κάτω κφριων δοκϊν : 355.6x25 (κζτοντασ KyrKatTyp = CHS 355.6x25) 
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 Διατομζσ ορκοςτατϊν : CHS 244.5x6.3 (κζτοντασ OrthTyp = CHS 244.5x6.3) 

 Διατομζσ διαγϊνιων ράβδων που ςυνδζουν τισ άνω με τισ κάτω κφριεσ δοκοφσ : CHS 

244.5x5 (κζτοντασ DiagTyp = 244.5x5) 

 Διατομζσ μελϊν που ςυνδζουν τισ δφο άνω και τισ δφο κάτω κφριεσ δοκοφσ του 

δικτυωτοφ προβόλου : CHS 219.1x6 (κζτοντασ EgarSindTyp = 219.1x6) 

 Διατομζσ διαγϊνιων ράβδων που ςυνδζουν τισ δφο άνω και τισ δφο κάτω κφριεσ 

δοκοφσ : CHS 139.7x3.6 (κζτοντασ AnwKatDiagTyp = CHS 139.7x3.6) 

 Ρλάτοσ επιρροισ δικτυωτοφ προβόλου 10.00m (κζτοντασ PlaEpir = 10.00) 

 Μόνιμα φορτία (εκτόσ του ίδιου βάρουσ του φορζα) 2.00 kN/m2 (κζτοντασ Monima = 

2.00) 

 Κινθτά φορτία 5.00 kN/m2 (κζτοντασ Kinhta = 5.00) 

Θ απεικόνιςθ του φορζα ςτο πρόγραμμα ςτατικϊν επιλφςεων Robot είναι θ εξισ (Σχιματα 

5.7 – 5.8 – 5.9) :  

 

Σχιμα 5.7 – Ρρϊτο παράδειγμα παραμετροποίθςθσ του φορζα – Πψθ 

 

Σχιμα 5.8 – Ρρϊτο παράδειγμα παραμετροποίθςθσ του φορζα - Κάτοψθ 

 

Σχιμα 5.9 – Ρρϊτο παράδειγμα παραμετροποίθςθσ του φορζα - Ρροοπτικό 
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2ο Ραράδειγμα : 

Δικτυωτόσ πρόβολοσ με τα εξισ χαρακτθριςτικά :  

 Συνολικό μικοσ δικτυωτοφ προβόλου 25.00m (κζτοντασ truss length  = 25.000) 

 Καμπυλότθτα κάτω κφριων δοκϊν ¨37.417¨ (κζτοντασ curvature = 37.417) 

 Στατικό φψοσ φορζα 3.00m (κζτοντασ curvature = 37.417 και part of static height = 

1.600) 

 Τελικό φψοσ του φορζα 1.60m (κζτοντασ part of static height = 1.600). Σε 

ςυνδυαςμό με τθ τιμι που ζχουμε δϊςει ςτθ παράμετρο ¨curvature¨ το ςτατικό 

φψοσ του φορζα προκφπτει 3.00m (= 1.40m + 1.60m) 

 Αρχικό πλάτοσ φορζα 4.00m (κζτοντασ WidthVariation1 = 1.000 και WidthVariation3 

= 0.000) 

 Τελικό πλάτοσ φορζα 2.60m (κζτοντασ WidthVariation1 = 1.000)  

 Μετατόπιςθ αρχικϊν κόμβων του φορζα κατά 0.00m (κζτοντασ WidthVariation2 = 

0.000) 

 Επιλζγονται κατάλλθλεσ διατομζσ ςτθ κάκε κατθγορία μελϊν όπωσ είδαμε ςτο 

πρϊτο παράδειγμα 

 Το πλάτοσ επιρροισ του φορζα, τα μόνιμα και τα κινθτά φορτία είναι ίδια με αυτά 

του πρϊτου παραδείγματοσ 

Θ απεικόνιςθ του φορζα ςτο πρόγραμμα ςτατικϊν επιλφςεων Robot είναι θ εξισ (Σχιματα 

5.10 – 5.11 – 5.12) : 

 

 

Σχιμα 5.10 – Δεφτερο παράδειγμα παραμετροποίθςθσ του φορζα - Πψθ 

 

Σχιμα 5.11 – Δεφτερο παράδειγμα παραμετροποίθςθσ του φορζα - Κάτοψθ 
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Σχιμα 5.12 –Δεφτερο παράδειγμα παραμετροποίθςθσ του φορζα - Ρροοπτικό 

 

 3ο Ραράδειγμα : 

Δικτυωτόσ πρόβολοσ με τα εξισ χαρακτθριςτικά :  

 Συνολικό μικοσ δικτυωτοφ προβόλου 30.00m (κζτοντασ truss length  = 30.000) 

 Καμπυλότθτα κάτω κφριων δοκϊν ¨37.417¨ (κζτοντασ curvature = 37.417) 

 Στατικό φψοσ φορζα 3.00m (κζτοντασ curvature = 37.417 και part of static height = 

1.600) 

 Τελικό φψοσ του φορζα 1.60m (κζτοντασ part of static height = 1.600). Σε 

ςυνδυαςμό με τθ τιμι που ζχουμε δϊςει ςτθ παράμετρο ¨curvature¨ το ςτατικό 

φψοσ του φορζα προκφπτει 3.00m (= 1.40m + 1.60m) 

 Αρχικό πλάτοσ φορζα 3.00m (κζτοντασ WidthVariation1 = 0.000 και WidthVariation3 

= 0.000) 

 Τελικό πλάτοσ φορζα 1.60m (κζτοντασ WidthVariation1 = 0.000)  

 Μετατόπιςθ αρχικϊν κόμβων του φορζα κατά 6.00m (κζτοντασ WidthVariation2 = 

0.667) 

 Διατομζσ άνω κφριων δοκϊν : CHS 457x25 (κζτοντασ KyrAnwTyp = CHS 457x25) 

 Διατομζσ κάτω κφριων δοκϊν : 406.4x32 (κζτοντασ KyrKatTyp = CHS 406.4x32) 

 Διατομζσ ορκοςτατϊν : CHS 244.5x10 (κζτοντασ OrthTyp = CHS 244.5x10) 

 Διατομζσ διαγϊνιων ράβδων που ςυνδζουν τισ άνω με τισ κάτω κφριεσ δοκοφσ : CHS 

273x8 (κζτοντασ DiagTyp = 273x8) 

 Διατομζσ μελϊν που ςυνδζουν τισ δφο άνω και τισ δφο κάτω κφριεσ δοκοφσ του 

δικτυωτοφ προβόλου : CHS 219.1x6 (κζτοντασ EgarSindTyp = 219.1x6) 

 Διατομζσ διαγϊνιων ράβδων που ςυνδζουν τισ δφο άνω και τισ δφο κάτω κφριεσ 

δοκοφσ : CHS 193.7x12 (κζτοντασ AnwKatDiagTyp = CHS 193.7x12) 

 Ρλάτοσ επιρροισ δικτυωτοφ προβόλου 10.00m (κζτοντασ PlaEpir = 10.00) 

 Μόνιμα φορτία (εκτόσ του ίδιου βάρουσ του φορζα) 2.00 kN/m2 (κζτοντασ Monima = 

2.00) 

 Κινθτά φορτία 5.00 kN/m2 (κζτοντασ Kinhta = 5.00) 
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Θ απεικόνιςθ του φορζα ςτο πρόγραμμα ςτατικϊν επιλφςεων Robot είναι θ εξισ (Σχιματα 

5.13 – 5.14 – 5.15) : 

 

Σχιμα 5.13 – Τρίτο παράδειγμα παραμετροποίθςθσ του φορζα – Πψθ 

 

Σχιμα 5.14 – Τρίτο παράδειγμα παραμετροποίθςθσ του φορζα – Κάτοψθ 

 

Σχιμα 5.15 – Τρίτο παράδειγμα παραμετροποίθςθσ του φορζα - Ρροοπτικό 

 

4ο Ραράδειγμα : 

Δικτυωτόσ πρόβολοσ με τα εξισ χαρακτθριςτικά :  

 Συνολικό μικοσ δικτυωτοφ προβόλου 28.00m (κζτοντασ truss length  = 28.000) 

 Καμπυλότθτα κάτω κφριων δοκϊν ¨41.240¨ (κζτοντασ curvature = 41.240) 

 Στατικό φψοσ φορζα 3.20m (κζτοντασ curvature = 41.240 και part of static height = 

1.500) 
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 Τελικό φψοσ του φορζα 1.50m (κζτοντασ part of static height = 1.500). Σε 

ςυνδυαςμό με τθ τιμι που ζχουμε δϊςει ςτθ παράμετρο ¨curvature¨ το ςτατικό 

φψοσ του φορζα προκφπτει 3.20m (= 1.70m + 1.50m) 

 Αρχικό πλάτοσ φορζα 4.70m (κζτοντασ WidthVariation1 = 0.000 και WidthVariation3 

= 0.192) 

 Τελικό πλάτοσ φορζα 1.50m (κζτοντασ WidthVariation1 = 0.000)  

 Μετατόπιςθ αρχικοφ κόμβου δεφτερθσ άνω και δεφτερθσ κάτω κφριασ δοκοφ κατά 

1.50m (κζτοντασ WidthVariation3 = 0.192) 

 Επιλζγονται κατάλλθλεσ διατομζσ ςτθ κάκε κατθγορία μελϊν όπωσ είδαμε ςτο 

πρϊτο παράδειγμα 

 Το πλάτοσ επιρροισ του φορζα, τα μόνιμα και τα κινθτά φορτία είναι ίδια με αυτά 

του πρϊτου παραδείγματοσ 

Θ απεικόνιςθ του φορζα ςτο πρόγραμμα ςτατικϊν επιλφςεων Robot είναι θ εξισ (Σχιματα 

5.16 – 5.17 -5.18) : 

 

Σχιμα 5.16 – Τζταρτο παράδειγμα παραμετροποίθςθσ του φορζα – Πψθ 

 

Σχιμα 5.17 – Τζταρτο παράδειγμα παραμετροποίθςθσ του φορζα – Κάτοψθ 

 

Σχιμα 5.18 – Τζταρτο παράδειγμα παραμετροποίθςθσ του φορζα - Ρροοπτικό 
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5ο Ραράδειγμα : 

Δικτυωτόσ πρόβολοσ με τα εξισ χαρακτθριςτικά :  

 Συνολικό μικοσ δικτυωτοφ προβόλου 23.00m (κζτοντασ truss length  = 23.000) 

 Καμπυλότθτα κάτω κφριων δοκϊν ¨37.417¨ (κζτοντασ curvature = 37.417) 

 Στατικό φψοσ φορζα 2.70m (κζτοντασ curvature = 37.417 και part of static height = 

1.300) 

 Τελικό φψοσ του φορζα 1.30m (κζτοντασ part of static height = 1.300). Σε 

ςυνδυαςμό με τθ τιμι που ζχουμε δϊςει ςτθ παράμετρο ¨curvature¨ το ςτατικό 

φψοσ του φορζα προκφπτει 2.70m (= 1.40m + 1.30m) 

 Αρχικό πλάτοσ φορζα 3.00m (κζτοντασ WidthVariation4 = 3.000 και multiplier = 

0.000) 

 Τελικό πλάτοσ φορζα 3.00m (κζτοντασ WidthVariation4 = 3.000)  

 Μετατόπιςθ αρχικϊν κόμβων του φορζα κατά 0.00m (κζτοντασ WidthVariation5 = 

0.000) 

 Επιλζγονται κατάλλθλεσ διατομζσ ςτθ κάκε κατθγορία μελϊν όπωσ είδαμε ςτο 

πρϊτο παράδειγμα 

 Το πλάτοσ επιρροισ του φορζα, τα μόνιμα και τα κινθτά φορτία είναι ίδια με αυτά 

του πρϊτου παραδείγματοσ 

Θ απεικόνιςθ του φορζα ςτο πρόγραμμα ςτατικϊν επιλφςεων Robot είναι θ εξισ (Σχιματα 

5.19 – 5.20 – 5.21) : 

 

Σχιμα 5.19 –Ρζμπτο παράδειγμα παραμετροποίθςθσ του φορζα – Πψθ 

 

Σχιμα 5.20 – Ρζμπτο παράδειγμα παραμετροποίθςθσ του φορζα – Κάτοψθ 
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Σχιμα 5.21 –Ρζμπτο παράδειγμα παραμετροποίθςθσ του φορζα - Ρροοπτικό 

 

6ο Ραράδειγμα : 

Δικτυωτόσ πρόβολοσ με τα εξισ χαρακτθριςτικά :  

 Συνολικό μικοσ δικτυωτοφ προβόλου 23.00m (κζτοντασ truss length  = 23.000) 

 Καμπυλότθτα κάτω κφριων δοκϊν ¨37.417¨ (κζτοντασ curvature = 37.417) 

 Στατικό φψοσ φορζα 2.70m (κζτοντασ curvature = 37.417 και part of static height = 

1.300) 

 Τελικό φψοσ του φορζα 1.30m (κζτοντασ part of static height = 1.300). Σε 

ςυνδυαςμό με τθ τιμι που ζχουμε δϊςει ςτθ παράμετρο ¨curvature¨ το ςτατικό 

φψοσ του φορζα προκφπτει 2.70m (= 1.40m + 1.30m) 

 Αρχικό πλάτοσ φορζα 5.30m (κζτοντασ WidthVariation4 = 3.000 και multiplier = 

0.050) 

 Τελικό πλάτοσ φορζα 3.00m (κζτοντασ WidthVariation4 = 3.000)  

 Μετατόπιςθ αρχικϊν κόμβων του φορζα κατά 0.00m (κζτοντασ WidthVariation5 = 

0.000) 

 Επιλζγονται κατάλλθλεσ διατομζσ ςτθ κάκε κατθγορία μελϊν όπωσ είδαμε ςτο 

πρϊτο παράδειγμα 

 Το πλάτοσ επιρροισ του φορζα, τα μόνιμα και τα κινθτά φορτία είναι ίδια με αυτά 

του πρϊτου παραδείγματοσ 

Θ απεικόνιςθ του φορζα ςτο πρόγραμμα ςτατικϊν επιλφςεων Robot είναι θ εξισ (Σχιματα 

5.22 – 5.23 – 5.24) : 

 

Σχιμα 5.22 – Ζκτο παράδειγμα παραμετροποίθςθσ του φορζα - Πψθ 
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Σχιμα 5.23 – Ζκτο παράδειγμα παραμετροποίθςθσ του φορζα - Κάτοψθ 

 

Σχιμα 5.24 – Ζκτο παράδειγμα παραμετροποίθςθσ του φορζα - Ρροοπτικό 

 

7ο Ραράδειγμα : 

Δικτυωτόσ πρόβολοσ με τα εξισ χαρακτθριςτικά :  

 Συνολικό μικοσ δικτυωτοφ προβόλου 23.00m (κζτοντασ truss length  = 23.000) 

 Καμπυλότθτα κάτω κφριων δοκϊν ¨37.417¨ (κζτοντασ curvature = 37.417) 

 Στατικό φψοσ φορζα 2.70m (κζτοντασ curvature = 37.417 και part of static height = 

1.300) 

 Τελικό φψοσ του φορζα 1.30m (κζτοντασ part of static height = 1.300). Σε 

ςυνδυαςμό με τθ τιμι που ζχουμε δϊςει ςτθ παράμετρο ¨curvature¨ το ςτατικό 

φψοσ του φορζα προκφπτει 2.70m (= 1.40m + 1.30m) 

 Αρχικό πλάτοσ φορζα 3.00m (κζτοντασ WidthVariation4 = 3.000 και multiplier = 

0.000) 

 Τελικό πλάτοσ φορζα 3.00m (κζτοντασ WidthVariation4 = 3.000)  

 Μετατόπιςθ αρχικϊν κόμβων του φορζα κατά 3.00m (κζτοντασ WidthVariation5 = 

0.567) 
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 Επιλζγονται κατάλλθλεσ διατομζσ ςτθ κάκε κατθγορία μελϊν όπωσ είδαμε ςτο 

πρϊτο παράδειγμα 

 Το πλάτοσ επιρροισ του φορζα, τα μόνιμα και τα κινθτά φορτία είναι ίδια με αυτά 

του πρϊτου παραδείγματοσ 

Θ απεικόνιςθ του φορζα ςτο πρόγραμμα ςτατικϊν επιλφςεων Robot είναι θ εξισ (Σχιματα 

5.25 – 5.26 -5.27) : 

 

 

Σχιμα 5.25 – Ζβδομο παράδειγμα παραμετροποίθςθσ του φορζα – Πψθ 

 

 

Σχιμα 5.26 – Ζβδομο παράδειγμα παραμετροποίθςθσ του φορζα – Κάτοψθ 

 

 

Σχιμα 5.27 – Ζβδομο παράδειγμα παραμετροποίθςθσ του φορζα - Ρροοπτικό 
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5.3 Ραράδειγμα ολοκλθρωμζνθσ επίλυςθσ δικτυωτοφ προβόλου 

Σε αυτό το μζροσ κα γίνει μια πλιρθσ αναφορά ςτθ ςχεδίαςθ αλλά και τθν επίλυςθ του 

δικτυωτοφ προβόλου. Συγκεκριμζνα περιλαμβάνεται ο αρχιτεκτονικόσ ςχεδιαςμόσ του 

προβόλου, θ ςτατικι του επίλυςθ αλλά και ο ζλεγχοσ των μελϊν του φορζα ϊςτε να 

επιλεγοφν οι βζλτιςτεσ διατομζσ. 

 

5.3.1 Αρχιτεκτονικι ςχεδίαςθ του φορζα ςτο Rhino 

Στο κεφάλαιο τζςςερα ζγινε κατανοθτό πωσ μζςω τθσ παραμετροποίθςθσ κάποιων 

ςυνιςτωςϊν του δικτυωτοφ προβόλου μποροφμε πολφ γριγορα να πάρουμε διαφορετικζσ 

μορφζσ του φορζα. Συγκεκριμζνα οι ςυνιςτϊςεσ του φορζα που ελζγχονται παραμετρικά 

είναι : 

 Το ςυνολικό μικοσ του δικτυωτοφ προβόλου 

 Θ καμπυλότθτα των κάτω κφριων δοκϊν του δικτυωτοφ προβόλου 

 Το ςτατικό φψοσ του δικτυωτοφ προβόλου 

 Θ μεταβολι του πλάτουσ του δικτυωτοφ προβόλου 

 Ο ρυκμόσ μετακίνθςθσ και των δυο πλευρϊν του δικτυωτοφ προβόλου 

 Ο ρυκμόσ μετακίνθςθσ μόνο τθσ μιασ πλευράσ του δικτυωτοφ προβόλου 

Σε αυτό το ςθμείο δίνοντασ τιμζσ ςτισ παραπάνω παραμζτρουσ κα δθμιουργιςουμε μια 

ςυγκεκριμζνθ μορφι του δικτυωτοφ προβόλου τθν οποία ςτθ ςυνζχεια κα επιλφςουμε 

ςτατικά. 

Ο δικτυωτόσ πρόβολοσ που επιλζγεται ζχει τα εξισ χαρακτθριςτικά : 

 Συνολικό μικοσ δικτυωτοφ προβόλου 30.00m (κζτοντασ truss length  = 30.000) 

 Καμπυλότθτα κάτω κφριων δοκϊν ¨41.240¨ (κζτοντασ curvature = 41.240) 

 Στατικό φψοσ φορζα 3.50m (κζτοντασ curvature = 41.240 και part of static height = 

1.800) 

 Τελικό φψοσ του φορζα 1.80m (κζτοντασ part of static height = 1.800). Σε 

ςυνδυαςμό με τθ τιμι που ζχουμε δϊςει ςτθ παράμετρο ¨curvature¨ το ςτατικό 

φψοσ του φορζα προκφπτει 3.50m (= 1.70m + 1.80m) 

 Αρχικό πλάτοσ φορζα 3.50m (κζτοντασ WidthVariation1 = 0.000 και WidthVariation3 

= 0.000) 

 Τελικό πλάτοσ φορζα 1.80m (κζτοντασ WidthVariation1 = 0.000)  

 Μετατόπιςθ αρχικϊν κόμβων του φορζα κατά 0.00m (κζτοντασ WidthVariation2 = 

0.000) 
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Ζχοντασ τϊρα επιλζξει τισ κατάλλθλεσ παραμζτρουσ του φορζα που κζλουμε να 

δθμιουργιςουμε μποροφμε να δοφμε το αποτζλεςμα ςτο περιβάλλον του Rhino (Σχιματα 

5.28, 5.29, 5.30) : 

 

Σχιμα 5.28 – Απεικόνιςθ τθσ γεωμετρίασ του φορζα που ςτο πρόγραμμα Rhino – Κάτοψθ 

 

 

Σχιμα 5.29 – Απεικόνιςθ τθσ γεωμετρίασ του φορζα ςτο πρόγραμμα Rhino – Πψθ 

 

 

Σχιμα 5.30 – Απεικόνιςθ τθσ γεωμετρίασ του φορζα ςτο πρόγραμμα Rhino - Ρροοπτικό 

 

5.3.2 Μεταφορά τθσ γεωμετρίασ του φορζα ςτο Robot 

Αφοφ επιλζξουμε τισ κατάλλθλεσ παραμζτρουσ και δθμιουργιςουμε το φορζα που 

επικυμοφμε ςτο αρχιτεκτονικό πρόγραμμα Rhino, μεταφζρουμε το φορζα μασ ςτο 

πρόγραμμα ςτατικϊν επιλφςεων Robot. 
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Ραρακάτω παρουςιάηεται θ αρίκμθςθ των κόμβων του φορζα όπωσ αυτι απεικονίηεται ςτο 

περιβάλλον του Robot (Σχιματα 5.31-5.32) κακϊσ και ζνασ ςυγκεντρωτικόσ πίνακασ με τισ 

ςυντεταγμζνεσ τουσ (Ρίνακασ 5.5). 

 

 

Σχιμα 5.31 – Αρίκμθςθ των κόμβων του φορζα - Πψθ 

 

 

Σχιμα 5.32 – Αρίκμθςθ των κόμβων του φορζα – Ρροοπτικό 

 

ΚΟΜΒΟΣ Χ (m) Y (m) Z (m) ΣΤΘΙΞΘ 
1 30,00 -1,75 1,80 GHSupport 

2 26,73 -1,58 1,80   

3 23,76 -1,43 1,80   

4 21,01 -1,32 1,80   

5 18,46 -1,22 1,80   

6 16,06 -1,15 1,80   

7 13,80 -1,08 1,80   

8 11,65 -1,03 1,80   

9 9,58 -0,99 1,80   

10 7,58 -0,96 1,80   

11 5,64 -0,93 1,80   

12 3,74 -0,91 1,80   

13 1,86 -0,91 1,80   

14 0,00 -0,90 1,80   

15 30,00 -1,75 -1,70 GHSupport 

16 26,73 -1,58 -1,35   

17 23,76 -1,43 -1,07   

18 21,01 -1,32 -0,83   
19 18,46 -1,22 -0,65   

20 16,06 -1,15 -0,49   

21 13,80 -1,08 -0,36   

22 11,65 -1,03 -0,26   
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23 9,58 -0,99 -0,18   

24 7,58 -0,96 -0,11   

25 5,64 -0,93 -0,06   

26 3,74 -0,91 -0,03   

27 1,86 -0,91 -0,01   

28 0,00 -0,90 0,00   

29 30,00 1,75 1,80 GHSupport 

30 26,73 1,58 1,80   

31 23,76 1,43 1,80   

32 21,01 1,32 1,80   

33 18,46 1,22 1,80   

34 16,06 1,15 1,80   

35 13,80 1,08 1,80   

36 11,65 1,03 1,80   

37 9,58 0,99 1,80   

38 7,58 0,96 1,80   

39 5,64 0,93 1,80   

40 3,74 0,91 1,80   

41 1,86 0,91 1,80   
42 0,00 0,90 1,80   

43 30,00 1,75 -1,70 GHSupport 

44 26,73 1,58 -1,35   

45 23,76 1,43 -1,07   

46 21,01 1,32 -0,83   

47 18,46 1,22 -0,65   

48 16,06 1,15 -0,49   

49 13,80 1,08 -0,36   

50 11,65 1,03 -0,26   

51 9,58 0,99 -0,18   

52 7,58 0,96 -0,11   

53 5,64 0,93 -0,06   

54 3,74 0,91 -0,03   

55 1,86 0,91 -0,01   

56 0,00 0,90 0,00   
 

Ρίνακασ 5.5 – Συντεταγμζνεσ όλων των κόμβων του φορζα 

 

Θ μορφι ςτιριξθσ με όνομα ¨GHSupport¨ περιλαμβάνει : 

 Ρλιρθ δζςμευςθ όλων των μετατοπίςεων 

 Ρλιρθ δζςμευςθ όλων των ςτροφϊν 

Δθλαδι οι κόμβοι 1,15,29 και 43 είναι πακτωμζνοι. 

 

5.3.3 Επιλογι των διατομϊν του φορζα 

Στο κεφάλαιο 5.1.1 είδαμε πωσ κατθγοριοποιϊντασ τα μζλθ του φορζα και κζτοντασ 

παραμζτρουσ ςε κάκε κατθγορία μποροφμε να ελζγχουμε παραμετρικά τθ διατομι τθσ 

κάκε κατθγορίασ. Συγκεκριμζνα οι διατομζσ που επιλζγονται για κάκε κατθγορία είναι : 
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 Διατομζσ άνω κφριων δοκϊν : CHS 323.9x25 (κζτοντασ KyrAnwTyp = CHS 323.9x25) 

 Διατομζσ κάτω κφριων δοκϊν : 355.6x25 (κζτοντασ KyrKatTyp = CHS 355.6x25) 

 Διατομζσ ορκοςτατϊν : CHS 244.5x6.3 (κζτοντασ OrthTyp = CHS 244.5x6.3) 

 Διατομζσ διαγϊνιων ράβδων που ςυνδζουν τισ άνω με τισ κάτω κφριεσ δοκοφσ : CHS 

244.5x5 (κζτοντασ DiagTyp = 244.5x5) 

 Διατομζσ μελϊν που ςυνδζουν τισ δφο άνω και τισ δφο κάτω κφριεσ δοκοφσ του 

δικτυωτοφ προβόλου : CHS 219.1x6 (κζτοντασ EgarSindTyp = 219.1x6) 

 Διατομζσ διαγϊνιων ράβδων που ςυνδζουν τισ δφο άνω και τισ δφο κάτω κφριεσ 

δοκοφσ : CHS 139.7x3.6 (κζτοντασ AnwKatDiagTyp = CHS 139.7x3.6) 

Ραρακάτω παρουςιάηεται ςυγκεντρωτικόσ πίνακασ με τισ διατομζσ και τισ ιδιότθτεσ των 

μελϊν (Ρίνακασ 5.6) : 

Αρίκμθςθ 
Μελϊν 

Κόμβοσ 
Αρχισ 

Κόμβοσ 
Τζλουσ 

Διατομι Υλικό Τφποσ Μζλουσ 

1 1 2 CHS 323.9x25 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

2 2 3 CHS 323.9x25 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

3 3 4 CHS 323.9x25 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

4 4 5 CHS 323.9x25 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

5 5 6 CHS 323.9x25 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

6 6 7 CHS 323.9x25 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

7 7 8 CHS 323.9x25 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

8 8 9 CHS 323.9x25 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

9 9 10 CHS 323.9x25 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 
10 10 11 CHS 323.9x25 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

11 11 12 CHS 323.9x25 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

12 12 13 CHS 323.9x25 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

13 13 14 CHS 323.9x25 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

14 15 16 CHS 355.6x25 S355 ravdos(0.9) 

15 16 17 CHS 355.6x25 S355 ravdos(0.9) 

16 17 18 CHS 355.6x25 S355 ravdos(0.9) 

17 18 19 CHS 355.6x25 S355 ravdos(0.9) 

18 19 20 CHS 355.6x25 S355 ravdos(0.9) 

19 20 21 CHS 355.6x25 S355 ravdos(0.9) 

20 21 22 CHS 355.6x25 S355 ravdos(0.9) 

21 22 23 CHS 355.6x25 S355 ravdos(0.9) 

22 23 24 CHS 355.6x25 S355 ravdos(0.9) 

23 24 25 CHS 355.6x25 S355 ravdos(0.9) 

24 25 26 CHS 355.6x25 S355 ravdos(0.9) 

25 26 27 CHS 355.6x25 S355 ravdos(0.9) 

26 27 28 CHS 355.6x25 S355 ravdos(0.9) 

27 29 30 CHS 323.9x25 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

28 30 31 CHS 323.9x25 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 
29 31 32 CHS 323.9x25 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

30 32 33 CHS 323.9x25 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

31 33 34 CHS 323.9x25 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

32 34 35 CHS 323.9x25 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

33 35 36 CHS 323.9x25 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

34 36 37 CHS 323.9x25 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

35 37 38 CHS 323.9x25 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

36 38 39 CHS 323.9x25 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

37 39 40 CHS 323.9x25 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 
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38 40 41 CHS 323.9x25 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

39 41 42 CHS 323.9x25 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

40 43 44 CHS 355.6x25 S355 ravdos(0.9) 

41 44 45 CHS 355.6x25 S355 ravdos(0.9) 

42 45 46 CHS 355.6x25 S355 ravdos(0.9) 

43 46 47 CHS 355.6x25 S355 ravdos(0.9) 

44 47 48 CHS 355.6x25 S355 ravdos(0.9) 

45 48 49 CHS 355.6x25 S355 ravdos(0.9) 

46 49 50 CHS 355.6x25 S355 ravdos(0.9) 

47 50 51 CHS 355.6x25 S355 ravdos(0.9) 

48 51 52 CHS 355.6x25 S355 ravdos(0.9) 

49 52 53 CHS 355.6x25 S355 ravdos(0.9) 

50 53 54 CHS 355.6x25 S355 ravdos(0.9) 

51 54 55 CHS 355.6x25 S355 ravdos(0.9) 

52 55 56 CHS 355.6x25 S355 ravdos(0.9) 

53 1 15 CHS 244.5x6.3 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

54 2 16 CHS 244.5x6.3 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

55 3 17 CHS 244.5x6.3 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

56 4 18 CHS 244.5x6.3 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 
57 5 19 CHS 244.5x6.3 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

58 6 20 CHS 244.5x6.3 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

59 7 21 CHS 244.5x6.3 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

60 8 22 CHS 244.5x6.3 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

61 9 23 CHS 244.5x6.3 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

62 10 24 CHS 244.5x6.3 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

63 11 25 CHS 244.5x6.3 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

64 12 26 CHS 244.5x6.3 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

65 13 27 CHS 244.5x6.3 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

66 14 28 CHS 244.5x6.3 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

67 1 16 CHS 244.5x5 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

68 2 17 CHS 244.5x5 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

69 3 18 CHS 244.5x5 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

70 4 19 CHS 244.5x5 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

71 5 20 CHS 244.5x5 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

72 6 21 CHS 244.5x5 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

73 7 22 CHS 244.5x5 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

74 8 23 CHS 244.5x5 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 
75 9 24 CHS 244.5x5 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

76 10 25 CHS 244.5x5 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

77 11 26 CHS 244.5x5 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

78 12 27 CHS 244.5x5 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

79 13 28 CHS 244.5x5 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

80 29 43 CHS 244.5x6.3 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

81 30 44 CHS 244.5x6.3 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

82 31 45 CHS 244.5x6.3 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

83 32 46 CHS 244.5x6.3 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

84 33 47 CHS 244.5x6.3 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

85 34 48 CHS 244.5x6.3 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

86 35 49 CHS 244.5x6.3 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

87 36 50 CHS 244.5x6.3 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

88 37 51 CHS 244.5x6.3 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

89 38 52 CHS 244.5x6.3 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

90 39 53 CHS 244.5x6.3 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

91 40 54 CHS 244.5x6.3 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

92 41 55 CHS 244.5x6.3 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

93 42 56 CHS 244.5x6.3 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 
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94 29 44 CHS 244.5x5 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

95 30 45 CHS 244.5x5 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 
96 31 46 CHS 244.5x5 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

97 32 47 CHS 244.5x5 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

98 33 48 CHS 244.5x5 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

99 34 49 CHS 244.5x5 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

100 35 50 CHS 244.5x5 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

101 36 51 CHS 244.5x5 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

102 37 52 CHS 244.5x5 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

103 38 53 CHS 244.5x5 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

104 39 54 CHS 244.5x5 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

105 40 55 CHS 244.5x5 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

106 41 56 CHS 244.5x5 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

107 1 29 CHS 219.1x6 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

108 2 30 CHS 219.1x6 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

109 3 31 CHS 219.1x6 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

110 4 32 CHS 219.1x6 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

111 5 33 CHS 219.1x6 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

112 6 34 CHS 219.1x6 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

113 7 35 CHS 219.1x6 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

114 8 36 CHS 219.1x6 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 
115 9 37 CHS 219.1x6 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

116 10 38 CHS 219.1x6 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

117 11 39 CHS 219.1x6 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

118 12 40 CHS 219.1x6 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

119 13 41 CHS 219.1x6 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

120 14 42 CHS 219.1x6 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

121 15 43 CHS 219.1x6 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

122 16 44 CHS 219.1x6 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

123 17 45 CHS 219.1x6 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

124 18 46 CHS 219.1x6 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

125 19 47 CHS 219.1x6 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

126 20 48 CHS 219.1x6 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

127 21 49 CHS 219.1x6 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

128 22 50 CHS 219.1x6 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

129 23 51 CHS 219.1x6 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

130 24 52 CHS 219.1x6 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

131 25 53 CHS 219.1x6 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

132 26 54 CHS 219.1x6 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 
133 27 55 CHS 219.1x6 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

134 28 56 CHS 219.1x6 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

135 1 30 CHS 139.7x3.6 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

136 2 31 CHS 139.7x3.6 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

137 3 32 CHS 139.7x3.6 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

138 4 33 CHS 139.7x3.6 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

139 5 34 CHS 139.7x3.6 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

140 6 35 CHS 139.7x3.6 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

141 7 36 CHS 139.7x3.6 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

142 8 37 CHS 139.7x3.6 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

143 9 38 CHS 139.7x3.6 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

144 10 39 CHS 139.7x3.6 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

145 11 40 CHS 139.7x3.6 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

146 12 41 CHS 139.7x3.6 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

147 13 42 CHS 139.7x3.6 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

148 2 29 CHS 139.7x3.6 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 
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149 3 30 CHS 139.7x3.6 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

150 4 31 CHS 139.7x3.6 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

151 5 32 CHS 139.7x3.6 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

152 6 33 CHS 139.7x3.6 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

153 7 34 CHS 139.7x3.6 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

154 8 35 CHS 139.7x3.6 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

155 9 36 CHS 139.7x3.6 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

156 10 37 CHS 139.7x3.6 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

157 11 38 CHS 139.7x3.6 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

158 12 39 CHS 139.7x3.6 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

159 13 40 CHS 139.7x3.6 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

160 14 41 CHS 139.7x3.6 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

161 15 44 CHS 139.7x3.6 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

162 16 45 CHS 139.7x3.6 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

163 17 46 CHS 139.7x3.6 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

164 18 47 CHS 139.7x3.6 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

165 19 48 CHS 139.7x3.6 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

166 20 49 CHS 139.7x3.6 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

167 21 50 CHS 139.7x3.6 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 
168 22 51 CHS 139.7x3.6 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

169 23 52 CHS 139.7x3.6 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

170 24 53 CHS 139.7x3.6 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

171 25 54 CHS 139.7x3.6 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

172 26 55 CHS 139.7x3.6 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

173 27 56 CHS 139.7x3.6 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

174 16 43 CHS 139.7x3.6 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

175 17 44 CHS 139.7x3.6 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

176 18 45 CHS 139.7x3.6 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

177 19 46 CHS 139.7x3.6 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

178 20 47 CHS 139.7x3.6 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

179 21 48 CHS 139.7x3.6 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

180 22 49 CHS 139.7x3.6 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

181 23 50 CHS 139.7x3.6 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

182 24 51 CHS 139.7x3.6 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

183 25 52 CHS 139.7x3.6 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

184 26 53 CHS 139.7x3.6 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

185 27 54 CHS 139.7x3.6 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 
186 28 55 CHS 139.7x3.6 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

 

Ρίνακασ 5.6 – Διατομζσ και Υλικό μελϊν 

Ζχουμε δθμιουργιςει δφο τφπουσ ράβδων.  

 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

 ravdos(0.9) 

Ο πρϊτοσ αφορά όλα τα εφελκυόμενα μζλθ κακϊσ και τα κλιβόμενα μζλθ του δικτυωτοφ 

προβόλου που δεν ανικουν ςτισ δφο κάτω κφριεσ δοκοφσ και περιλαμβάνει (για τα 

κλιβόμενα μζλθ) ςυντελεςτι ιςοδφναμου μικουσ λυγιςμοφ ίςο με 1.00 (β=1.00).  

Ο δεφτεροσ αφορά όλα τα κλιβόμενα μζλθ των δφο κάτω κφριων δοκϊν και περιλαμβάνει 

ςυντελεςτι ιςοδφναμου μικουσ λυγιςμοφ ίςο με 0.90 (β=0.90). 
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Ραρακάτω μποροφμε να δοφμε το φορζα μετά τθν ανάκεςθ διατομϊν ςτα μζλθ του 

(Σχιματα 5.33, 5.34, 5.35) : 

 

 

Σχιμα 5.33 – Απεικόνιςθ του φορζα ςτο Robot – Πψθ 

 

Σχιμα 5.34 – Απεικόνιςθ του φορζα ςτο Robot – Κάτοψθ 

 

Σχιμα 5.35 – Απεικόνιςθ του φορζα ςτο Robot - Ρροοπτικό 

 

5.3.4 Επιβολι φορτίων ςτο φορζα 

Πςον αφορά τθ φόρτιςθ του φορζα ζχουμε επιλζξει τισ εξισ τιμζσ παραμζτρων : 

 Ρλάτοσ επιρροισ του δικτυωτοφ προβόλου : 10.00m (κζτοντασ PlaEpir = 10.00) 

 Μόνιμα φορτία του φορζα : 2.00 kN/m2 (κζτοντασ Monima = 2.00) 

 Κινθτά φορτία του φορζα : 5.00 kN/m2 (κζτοντασ Kinhta = 5.00) 

Ππωσ είδαμε ςτθ παράγραφο 5.1.2 ζχουμε χωρίςει τα φορτία του φορζα ςε δφο 

κατθγορίεσ: 
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 Θ πρϊτθ κατθγορία περιλαμβάνει τα φορτία λόγω του ίδιου βάρουσ των μελϊν του 

φορζα τα οποία αςκοφνται ωσ ςυγκεντρωμζνα ςτο μζςο του κάκε μζλουσ 

 Θ δεφτερθ κατθγορία περιλαμβάνει τα επικόμβια φορτία που δθμιουργοφνται λόγω 

των μόνιμων και των κινθτϊν φορτίων που κζςαμε παραπάνω 

Ραρακάτω παρουςιάηονται τα επικόμβια φορτία του φορζα που ζχουμε δθμιουργιςει 

(Σχιμα 5.36) κακϊσ και ζνασ πίνακασ με τισ τιμζσ του κάκε φορτίου (Ρίνακασ 5.7). 

 

Σχιμα 5.36 – Απεικόνιςθ επικόμβιων φορτίων του φορζα 

 

Ρερίπτωςθ 
Φόρτιςθσ 

Τφποσ Φορτίου 
Κόμβοσ 

Φόρτιςθσ 
Φορτίο Φορτίο Φορτίο 

1:SelfWeight ΙΔΙΟ ΒΑΟΣ 
Μζλθ 

1to186 
    Κατά -Η 

2:Epikomvia ΕΡΙΚΟΜΒΙΑ ΔΥΝΑΜΘ 1 FX=0,0 FY=0,0 FZ=-83,27 

2:Epikomvia ΕΡΙΚΟΜΒΙΑ ΔΥΝΑΜΘ 2 FX=0,0 FY=0,0 FZ=-159,23 

2:Epikomvia ΕΡΙΚΟΜΒΙΑ ΔΥΝΑΜΘ 3 FX=0,0 FY=0,0 FZ=-145,97 

2:Epikomvia ΕΡΙΚΟΜΒΙΑ ΔΥΝΑΜΘ 4 FX=0,0 FY=0,0 FZ=-135,13 

2:Epikomvia ΕΡΙΚΟΜΒΙΑ ΔΥΝΑΜΘ 5 FX=0,0 FY=0,0 FZ=-126,19 
2:Epikomvia ΕΡΙΚΟΜΒΙΑ ΔΥΝΑΜΘ 6 FX=0,0 FY=0,0 FZ=-118,74 

2:Epikomvia ΕΡΙΚΟΜΒΙΑ ΔΥΝΑΜΘ 7 FX=0,0 FY=0,0 FZ=-112,55 

2:Epikomvia ΕΡΙΚΟΜΒΙΑ ΔΥΝΑΜΘ 8 FX=0,0 FY=0,0 FZ=-107,59 

2:Epikomvia ΕΡΙΚΟΜΒΙΑ ΔΥΝΑΜΘ 9 FX=0,0 FY=0,0 FZ=-103,62 

2:Epikomvia ΕΡΙΚΟΜΒΙΑ ΔΥΝΑΜΘ 10 FX=0,0 FY=0,0 FZ=-100,41 

2:Epikomvia ΕΡΙΚΟΜΒΙΑ ΔΥΝΑΜΘ 11 FX=0,0 FY=0,0 FZ=-98,05 

2:Epikomvia ΕΡΙΚΟΜΒΙΑ ΔΥΝΑΜΘ 12 FX=0,0 FY=0,0 FZ=-96,36 

2:Epikomvia ΕΡΙΚΟΜΒΙΑ ΔΥΝΑΜΘ 13 FX=0,0 FY=0,0 FZ=-95,36 

2:Epikomvia ΕΡΙΚΟΜΒΙΑ ΔΥΝΑΜΘ 14 FX=0,0 FY=0,0 FZ=-47,54 

2:Epikomvia ΕΡΙΚΟΜΒΙΑ ΔΥΝΑΜΘ 29 FX=0,0 FY=0,0 FZ=-83,27 

2:Epikomvia ΕΡΙΚΟΜΒΙΑ ΔΥΝΑΜΘ 30 FX=0,0 FY=0,0 FZ=-159,23 

2:Epikomvia ΕΡΙΚΟΜΒΙΑ ΔΥΝΑΜΘ 31 FX=0,0 FY=0,0 FZ=-145,97 

2:Epikomvia ΕΡΙΚΟΜΒΙΑ ΔΥΝΑΜΘ 32 FX=0,0 FY=0,0 FZ=-135,13 

2:Epikomvia ΕΡΙΚΟΜΒΙΑ ΔΥΝΑΜΘ 33 FX=0,0 FY=0,0 FZ=-126,19 

2:Epikomvia ΕΡΙΚΟΜΒΙΑ ΔΥΝΑΜΘ 34 FX=0,0 FY=0,0 FZ=-118,74 

2:Epikomvia ΕΡΙΚΟΜΒΙΑ ΔΥΝΑΜΘ 35 FX=0,0 FY=0,0 FZ=-112,55 

2:Epikomvia ΕΡΙΚΟΜΒΙΑ ΔΥΝΑΜΘ 36 FX=0,0 FY=0,0 FZ=-107,59 

2:Epikomvia ΕΡΙΚΟΜΒΙΑ ΔΥΝΑΜΘ 37 FX=0,0 FY=0,0 FZ=-103,62 
2:Epikomvia ΕΡΙΚΟΜΒΙΑ ΔΥΝΑΜΘ 38 FX=0,0 FY=0,0 FZ=-100,41 
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2:Epikomvia ΕΡΙΚΟΜΒΙΑ ΔΥΝΑΜΘ 39 FX=0,0 FY=0,0 FZ=-98,05 

2:Epikomvia ΕΡΙΚΟΜΒΙΑ ΔΥΝΑΜΘ 40 FX=0,0 FY=0,0 FZ=-96,36 
2:Epikomvia ΕΡΙΚΟΜΒΙΑ ΔΥΝΑΜΘ 41 FX=0,0 FY=0,0 FZ=-95,36 

2:Epikomvia ΕΡΙΚΟΜΒΙΑ ΔΥΝΑΜΘ 42 FX=0,0 FY=0,0 FZ=-47,54 
 

Ρίνακασ 5.7 – Τιμζσ επικόμβιων φορτίων του φορζα 

 

Αν τϊρα κζλουμε να επαλθκεφςουμε ότι οι τιμζσ των επικόμβιων φορτίων είναι ςωςτζσ 

μποροφμε να τισ ςυγκρίνουμε με τισ τιμζσ τθσ λίςτασ που εξάγεται από το ςτοιχείο DotNET 

C# Script (LEGACY) τθσ παραγράφου 5.1 (παράμετροσ εξόδου Ε), θ οποία περιλαμβάνει τισ 

τιμζσ των φορτίων που υπολογίςτθκαν μζςα ςτο ςτοιχείο. 

Συγκεκριμζνα για το παραπάνω παράδειγμα φορζα οι τιμζσ των φορτίων τθσ λίςτασ είναι οι 

εξισ (Σχιμα 5.37) : 

 

 

 

Σχιμα 5.37 – Τιμζσ επικόμβιων φορτίων που αςκοφνται ςτο παραπάνω παράδειγμα δικτυωτοφ προβόλου 

 

5.3.5 Στατικι ανάλυςθ Δικτυωτοφ Ρροβόλου 

Μζχρι αυτό το ςθμείο ζχουν ολοκλθρωκεί τα παρακάτω βιματα : 

 Ζχουμε δθμιουργιςει τθ γεωμετρία του φορζα ςτο πρόγραμμα ςτατικϊν επιλφςεων 

Robot 

 Ζχουμε επιλζξει τισ διατομζσ των μελϊν του φορζα και το υλικό τουσ 

 Ζχουμε επιβάλει τα φορτία που αςκοφνται ςτο δικτυωτό πρόβολο 
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Άρα είμαςτε ζτοιμοι να προχωριςουμε ςτθ ςτατικι επίλυςθ του φορζα. Για το λόγο αυτό 

κα δθμιουργιςουμε μζςα από το περιβάλλον του Robot ζνα ςυνδυαςμό φόρτιςθσ που 

περιλαμβάνει τθν ταυτόχρονθ επιβολι φορτίων λόγω ίδιου βάρουσ των μελϊν, μόνιμων και 

κινθτϊν φορτίων. Να διευκρινίςουμε ςε αυτό το ςθμείο πωσ τα επικόμβια φορτία που 

ζχουμε υπολογίςει παραπάνω προζρχονται τόςο από τα μόνιμα φορτία που αςκοφνται ςτο 

δικτυωτό πρόβολο (εκτόσ από το ίδιο βάροσ των μελϊν) όςο και από τα κινθτά φορτία του 

φορζα. 

Για να δθμιουργιςουμε το ςυνδυαςμό φόρτιςθσ μζςα ςτο περιβάλλον του Robot 

ακολουκοφμε τθ διαδρομι : Loads/Manual Combinations (Σχιμα 5.38). 

 

 

Σχιμα 5.38 – Διλωςθ νζου ςυνδυαςμοφ φόρτιςθσ 

 

Θ πρϊτθ περίπτωςθ φόρτιςθσ περιλαμβάνει τα φορτία λόγω του ίδιου βάρουσ των μελϊν 

του φορζα. Θ δεφτερθ περίπτωςθ φόρτιςθσ περιλαμβάνει τα επικόμβια φορτία λόγω των 

μόνιμων και των κινθτϊν φορτίων του προβόλου. Ορίηουμε ςαν τρίτθ περίπτωςθ φόρτιςθσ 

τθν ταυτόχρονθ επιβολι φορτίων λόγω ίδιου βάρουσ των μελϊν και των επικόμβιων 

φορτίων του φορζα. Στθ ςυνζχεια ορίηουμε το ςυντελεςτι αςφαλείασ που αντιςτοιχεί ςε 

κάκε περίπτωςθ φόρτιςθσ για να δθμιουργιςουμε το ςυνδυαςμό φόρτιςθσ που 

επικυμοφμε (Σχιμα 5.39). 
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Σχιμα 5.39 – Δθμιουργία ςυνδυαςμοφ φόρτιςθσ 

 

Να διευκρινίςουμε ςε αυτό το ςθμείο πωσ τα επικόμβια φορτία που ζχουμε υπολογίςει ςτθ 

παράγραφο 5.3.4 περιλαμβάνουν τουσ απαιτοφμενουσ ςυντελεςτζσ αςφαλείασ μζςα ςτισ 

τιμζσ τουσ (δθλαδι x1.35 τα μόνιμα φορτία και x1.50 τα κινθτά φορτία του δικτυωτοφ 

προβόλου). Για τα λόγο αυτό οι ςυντελεςτζσ αςφαλείασ τθσ πρϊτθσ (φορτία λόγω ίδιου 

βάρουσ των μελϊν) και τθσ δεφτερθσ (επικόμβια φορτία λόγω μόνιμων και κινθτϊν 

φορτίων) περίπτωςθσ φόρτιςθσ είναι ίςοι με τθ μονάδα. 

Στθ ςυνζχεια προχωράμε ςτθ ςτατικι επίλυςθ του φορζα ακολουκϊντασ τθ διαδρομι 

Analysis/Analysis Type. O τφποσ τθσ ανάλυςθσ που επιλζγουμε είναι ελαςτικι ανάλυςθ 

(Σχιμα 5.40). 
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Σχιμα 5.40 – Επιλογι ελαςτικισ ανάλυςθσ του φορζα 

 

5.3.6 Ζνταςθ μελϊν του φορζα 

Στο παρακάτω πίνακα απεικονίηεται θ ζνταςι όλων των μελϊν του φορζα λόγω τθσ 

παραπάνω ςυνδυαςμζνθσ φόρτιςθσ (Ρίνακασ 5.8). 

 

άβδοσ/Κόμβοσ
/Ρερίπτωςθ 

Φόρτιςθσ 
FX (kN) 

FY 
(kN) 

FZ (kN) 
MX 

(kNm) 
MY (kNm) 

MZ 
(kNm) 

1/1/3 (C) -6252,19 2,99 85,15 0,26 -239,31 4,66 

1/2/3 (C) -6252,19 2,99 79,23 0,26 29,46 -5,11 

2/2/3 (C) -5425,64 -2,21 10,79 1,26 -35,11 -4,66 

2/3/3 (C) -5425,64 -2,21 5,39 1,26 -10,98 1,92 

3/3/3 (C) -4621,53 0,28 29,29 1,50 -70,93 1,17 

3/4/3 (C) -4621,53 0,28 24,32 1,50 2,73 0,39 
4/4/3 (C) -3842,94 -0,16 29,64 1,36 -61,99 -0,02 

4/5/3 (C) -3842,94 -0,16 25,01 1,36 7,84 0,39 

5/5/3 (C) -3111,17 -0,18 31,93 1,19 -57,84 -0,02 

5/6/3 (C) -3111,17 -0,18 27,60 1,19 13,48 0,42 

6/6/3 (C) -2437,95 -0,09 32,70 1,01 -51,36 0,05 

6/7/3 (C) -2437,95 -0,09 28,61 1,01 18,01 0,26 

7/7/3 (C) -1832,63 -0,24 32,22 0,86 -44,05 -0,09 

7/8/3 (C) -1832,63 -0,24 28,32 0,86 21,11 0,43 

8/8/3 (C) -1300,43 -0,06 31,25 0,66 -36,57 0,11 
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8/9/3 (C) -1300,43 -0,06 27,50 0,66 24,17 0,24 

9/9/3 (C) -852,57 -0,07 28,30 0,50 -27,38 0,00 
9/10/3 (C) -852,57 -0,07 24,69 0,50 25,52 0,15 

10/10/3 (C) -496,17 -0,16 23,77 0,38 -17,96 -0,07 

10/11/3 (C) -496,17 -0,16 20,26 0,38 24,79 0,25 

11/11/3 (C) -235,31 -0,03 18,52 0,26 -9,31 0,06 

11/12/3 (C) -235,31 -0,03 15,07 0,26 22,68 0,11 

12/12/3 (C) -75,57 -0,06 12,89 0,16 -1,00 -0,01 

12/13/3 (C) -75,57 -0,06 9,50 0,16 19,99 0,11 

13/13/3 (C) -5,14 0,01 -0,02 0,05 7,53 0,02 

13/14/3 (C) -5,14 0,01 -3,40 0,05 4,33 0,01 

14/15/3 (C) 7023,43 -4,25 57,81 0,42 -215,66 -7,50 

14/16/3 (C) 7022,74 -4,25 51,26 0,42 -36,32 6,47 

15/16/3 (C) 6274,71 3,05 30,08 1,39 -92,11 6,44 

15/17/3 (C) 6274,14 3,05 24,11 1,39 -10,93 -2,71 

16/17/3 (C) 5421,56 -0,29 28,82 1,97 -78,71 -1,49 

16/18/3 (C) 5421,09 -0,29 23,32 1,97 -6,82 -0,68 

17/18/3 (C) 4604,96 0,22 33,17 1,82 -76,47 0,01 

17/19/3 (C) 4604,58 0,22 28,05 1,82 1,97 -0,56 

18/19/3 (C) 3817,97 0,27 34,99 1,63 -69,03 0,06 

18/20/3 (C) 3817,66 0,27 30,20 1,63 9,23 -0,59 
19/20/3 (C) 3079,68 0,15 36,06 1,41 -60,64 -0,04 

19/21/3 (C) 3079,42 0,15 31,53 1,41 15,95 -0,37 

20/21/3 (C) 2402,43 0,31 35,10 1,21 -50,78 0,12 

20/22/3 (C) 2402,22 0,31 30,79 1,21 20,23 -0,54 

21/22/3 (C) 1795,15 0,07 34,54 0,96 -41,85 -0,13 

21/23/3 (C) 1794,98 0,07 30,40 0,96 25,34 -0,29 

22/23/3 (C) 1264,22 0,08 31,39 0,73 -30,21 0,00 

22/24/3 (C) 1264,09 0,08 27,40 0,73 28,50 -0,17 

23/24/3 (C) 819,91 0,17 26,20 0,56 -18,54 0,06 

23/25/3 (C) 819,81 0,17 22,32 0,56 28,58 -0,27 

24/25/3 (C) 468,91 0,00 21,25 0,40 -8,76 -0,11 

24/26/3 (C) 468,84 0,00 17,44 0,40 28,08 -0,11 

25/26/3 (C) 215,60 0,04 14,20 0,26 1,63 -0,03 

25/27/3 (C) 215,56 0,04 10,44 0,26 24,73 -0,11 

26/27/3 (C) 64,78 -0,05 0,46 0,12 10,01 -0,08 

26/28/3 (C) 64,76 -0,05 -3,27 0,12 7,38 0,01 

27/29/3 (C) -6252,19 -2,99 85,15 -0,26 -239,31 -4,66 

27/30/3 (C) -6252,19 -2,99 79,23 -0,26 29,46 5,11 
28/30/3 (C) -5425,64 2,21 10,79 -1,26 -35,11 4,66 

28/31/3 (C) -5425,64 2,21 5,39 -1,26 -10,98 -1,92 

29/31/3 (C) -4621,53 -0,28 29,29 -1,50 -70,93 -1,17 

29/32/3 (C) -4621,53 -0,28 24,32 -1,50 2,73 -0,39 

30/32/3 (C) -3842,94 0,16 29,64 -1,36 -61,99 0,02 

30/33/3 (C) -3842,94 0,16 25,01 -1,36 7,84 -0,39 

31/33/3 (C) -3111,17 0,18 31,93 -1,19 -57,84 0,02 

31/34/3 (C) -3111,17 0,18 27,60 -1,19 13,48 -0,42 

32/34/3 (C) -2437,95 0,09 32,70 -1,01 -51,36 -0,05 

32/35/3 (C) -2437,95 0,09 28,61 -1,01 18,01 -0,26 

33/35/3 (C) -1832,63 0,24 32,22 -0,86 -44,05 0,09 

33/36/3 (C) -1832,63 0,24 28,32 -0,86 21,11 -0,43 

34/36/3 (C) -1300,43 0,06 31,25 -0,66 -36,57 -0,11 

34/37/3 (C) -1300,43 0,06 27,50 -0,66 24,17 -0,24 

35/37/3 (C) -852,57 0,07 28,30 -0,50 -27,38 0,00 

35/38/3 (C) -852,57 0,07 24,69 -0,50 25,52 -0,15 
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36/38/3 (C) -496,17 0,16 23,77 -0,38 -17,96 0,07 

36/39/3 (C) -496,17 0,16 20,26 -0,38 24,79 -0,25 

37/39/3 (C) -235,31 0,03 18,52 -0,26 -9,31 -0,06 

37/40/3 (C) -235,31 0,03 15,07 -0,26 22,68 -0,11 

38/40/3 (C) -75,57 0,06 12,89 -0,16 -1,00 0,01 

38/41/3 (C) -75,57 0,06 9,50 -0,16 19,99 -0,11 

39/41/3 (C) -5,14 -0,01 -0,02 -0,05 7,53 -0,02 

39/42/3 (C) -5,14 -0,01 -3,40 -0,05 4,33 -0,01 

40/43/3 (C) 7023,43 4,25 57,81 -0,42 -215,66 7,50 

40/44/3 (C) 7022,74 4,25 51,26 -0,42 -36,32 -6,47 

41/44/3 (C) 6274,71 -3,05 30,08 -1,39 -92,11 -6,44 

41/45/3 (C) 6274,14 -3,05 24,11 -1,39 -10,93 2,71 

42/45/3 (C) 5421,56 0,29 28,82 -1,97 -78,71 1,49 

42/46/3 (C) 5421,09 0,29 23,32 -1,97 -6,82 0,68 

43/46/3 (C) 4604,96 -0,22 33,17 -1,82 -76,47 -0,01 

43/47/3 (C) 4604,58 -0,22 28,05 -1,82 1,97 0,56 

44/47/3 (C) 3817,97 -0,27 34,99 -1,63 -69,03 -0,06 

44/48/3 (C) 3817,66 -0,27 30,20 -1,63 9,23 0,59 

45/48/3 (C) 3079,68 -0,15 36,06 -1,41 -60,64 0,04 
45/49/3 (C) 3079,42 -0,15 31,53 -1,41 15,95 0,37 

46/49/3 (C) 2402,43 -0,31 35,10 -1,21 -50,78 -0,12 

46/50/3 (C) 2402,22 -0,31 30,79 -1,21 20,23 0,54 

47/50/3 (C) 1795,15 -0,07 34,54 -0,96 -41,85 0,13 

47/51/3 (C) 1794,98 -0,07 30,40 -0,96 25,34 0,29 

48/51/3 (C) 1264,22 -0,08 31,39 -0,73 -30,21 0,00 

48/52/3 (C) 1264,09 -0,08 27,40 -0,73 28,50 0,17 

49/52/3 (C) 819,91 -0,17 26,20 -0,56 -18,54 -0,06 

49/53/3 (C) 819,81 -0,17 22,32 -0,56 28,58 0,27 

50/53/3 (C) 468,91 0,00 21,25 -0,40 -8,76 0,11 

50/54/3 (C) 468,84 0,00 17,44 -0,40 28,08 0,11 

51/54/3 (C) 215,60 -0,04 14,20 -0,26 1,63 0,03 

51/55/3 (C) 215,56 -0,04 10,44 -0,26 24,73 0,11 

52/55/3 (C) 64,78 0,05 0,46 -0,12 10,01 0,08 

52/56/3 (C) 64,76 0,05 -3,27 -0,12 7,38 -0,01 

53/1/3 (C) -0,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

53/15/3 (C) 0,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

54/2/3 (C) 870,88 -0,47 29,70 0,01 -48,24 -0,83 
54/16/3 (C) 872,03 -0,47 29,70 0,01 45,38 0,65 

55/3/3 (C) 910,30 -0,87 32,65 -0,28 -46,35 -1,20 

55/17/3 (C) 911,34 -0,87 32,65 -0,28 47,28 1,31 

56/4/3 (C) 849,12 -1,09 38,03 -0,16 -49,87 -1,38 

56/18/3 (C) 850,08 -1,09 38,03 -0,16 50,32 1,48 

57/5/3 (C) 792,47 -1,06 41,78 -0,14 -50,76 -1,25 

57/19/3 (C) 793,36 -1,06 41,78 -0,14 51,43 1,35 

58/6/3 (C) 723,91 -1,01 44,12 -0,12 -50,17 -1,11 

58/20/3 (C) 724,74 -1,01 44,12 -0,12 50,93 1,21 

59/7/3 (C) 649,52 -0,92 44,78 -0,11 -48,05 -0,94 

59/21/3 (C) 650,31 -0,92 44,78 -0,11 48,86 1,04 

60/8/3 (C) 574,21 -0,83 43,93 -0,09 -44,78 -0,81 

60/22/3 (C) 574,96 -0,83 43,93 -0,09 45,63 0,90 

61/9/3 (C) 491,59 -0,67 41,02 -0,06 -40,09 -0,62 

61/23/3 (C) 492,30 -0,67 41,02 -0,06 40,98 0,70 

62/10/3 (C) 404,41 -0,51 35,85 -0,05 -33,85 -0,46 

62/24/3 (C) 405,10 -0,51 35,85 -0,05 34,72 0,52 

63/11/3 (C) 317,12 -0,41 29,10 -0,04 -26,67 -0,36 

63/25/3 (C) 317,80 -0,41 29,10 -0,04 27,51 0,41 
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64/12/3 (C) 227,35 -0,29 20,76 -0,02 -18,61 -0,24 

64/26/3 (C) 228,02 -0,29 20,76 -0,02 19,37 0,28 
65/13/3 (C) 142,49 -0,21 11,15 -0,01 -9,73 -0,17 

65/27/3 (C) 143,14 -0,21 11,15 -0,01 10,45 0,20 

66/14/3 (C) 51,38 -0,18 5,16 -0,01 -4,33 -0,16 

66/28/3 (C) 52,04 -0,18 5,16 -0,01 4,95 0,17 

67/1/3 (C) -1009,84 -0,16 -0,97 0,03 -3,87 -0,35 

67/16/3 (C) -1008,93 -0,16 -1,92 0,03 -10,44 0,36 

68/2/3 (C) -1133,43 -0,36 -8,51 0,00 16,34 -0,60 

68/17/3 (C) -1132,60 -0,36 -9,37 0,00 -20,66 0,89 

69/3/3 (C) -1077,21 -0,11 -8,37 -0,02 13,87 0,01 

69/18/3 (C) -1076,44 -0,11 -9,16 -0,02 -19,49 0,41 

70/4/3 (C) -1033,56 -0,11 -9,46 0,00 15,06 -0,03 

70/19/3 (C) -1032,86 -0,11 -10,20 0,00 -19,72 0,35 

71/5/3 (C) -963,30 -0,09 -9,99 0,00 15,16 -0,01 

71/20/3 (C) -962,63 -0,09 -10,68 0,00 -19,11 0,29 

72/6/3 (C) -877,77 -0,08 -10,20 -0,01 14,90 0,00 

72/21/3 (C) -877,14 -0,08 -10,85 -0,01 -18,04 0,24 

73/7/3 (C) -781,29 -0,05 -10,05 0,00 14,24 0,02 

73/22/3 (C) -780,69 -0,05 -10,67 0,00 -16,61 0,18 

74/8/3 (C) -680,03 -0,01 -9,44 0,00 13,12 0,05 
74/23/3 (C) -679,46 -0,01 -10,03 0,00 -14,72 0,09 

75/9/3 (C) -567,52 0,00 -8,43 0,00 11,65 0,05 

75/24/3 (C) -566,96 0,00 -9,01 0,00 -12,45 0,06 

76/10/3 (C) -447,01 0,02 -7,06 0,00 9,80 0,06 

76/25/3 (C) -446,47 0,02 -7,62 0,00 -9,94 0,02 

77/11/3 (C) -323,36 0,04 -5,30 0,00 7,56 0,08 

77/26/3 (C) -322,83 0,04 -5,85 0,00 -7,16 -0,03 

78/12/3 (C) -194,39 0,05 -3,37 0,00 5,17 0,08 

78/27/3 (C) -193,86 0,05 -3,92 0,00 -4,33 -0,05 

79/13/3 (C) -82,62 0,05 -1,75 0,00 2,80 0,06 

79/28/3 (C) -82,10 0,05 -2,29 0,00 -2,44 -0,05 

80/29/3 (C) -0,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

80/43/3 (C) 0,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

81/30/3 (C) 870,88 0,47 29,70 -0,01 -48,24 0,83 

81/44/3 (C) 872,03 0,47 29,70 -0,01 45,38 -0,65 

82/31/3 (C) 910,30 0,87 32,65 0,28 -46,35 1,20 

82/45/3 (C) 911,34 0,87 32,65 0,28 47,28 -1,31 

83/32/3 (C) 849,12 1,09 38,03 0,16 -49,87 1,38 
83/46/3 (C) 850,08 1,09 38,03 0,16 50,32 -1,48 

84/33/3 (C) 792,47 1,06 41,78 0,14 -50,76 1,25 

84/47/3 (C) 793,36 1,06 41,78 0,14 51,43 -1,35 

85/34/3 (C) 723,91 1,01 44,12 0,12 -50,17 1,11 

85/48/3 (C) 724,74 1,01 44,12 0,12 50,93 -1,21 

86/35/3 (C) 649,52 0,92 44,78 0,11 -48,05 0,94 

86/49/3 (C) 650,31 0,92 44,78 0,11 48,86 -1,04 

87/36/3 (C) 574,21 0,83 43,93 0,09 -44,78 0,81 

87/50/3 (C) 574,96 0,83 43,93 0,09 45,63 -0,90 

88/37/3 (C) 491,59 0,67 41,02 0,06 -40,09 0,62 

88/51/3 (C) 492,30 0,67 41,02 0,06 40,98 -0,70 

89/38/3 (C) 404,41 0,51 35,85 0,05 -33,85 0,46 

89/52/3 (C) 405,10 0,51 35,85 0,05 34,72 -0,52 

90/39/3 (C) 317,12 0,41 29,10 0,04 -26,67 0,36 

90/53/3 (C) 317,80 0,41 29,10 0,04 27,51 -0,41 

91/40/3 (C) 227,35 0,29 20,76 0,02 -18,61 0,24 
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91/54/3 (C) 228,02 0,29 20,76 0,02 19,37 -0,28 

92/41/3 (C) 142,49 0,21 11,15 0,01 -9,73 0,17 

92/55/3 (C) 143,14 0,21 11,15 0,01 10,45 -0,20 

93/42/3 (C) 51,38 0,18 5,16 0,01 -4,33 0,16 

93/56/3 (C) 52,04 0,18 5,16 0,01 4,95 -0,17 

94/29/3 (C) -1009,84 0,16 -0,97 -0,03 -3,87 0,35 

94/44/3 (C) -1008,93 0,16 -1,92 -0,03 -10,44 -0,36 

95/30/3 (C) -1133,43 0,36 -8,51 0,00 16,34 0,60 

95/45/3 (C) -1132,60 0,36 -9,37 0,00 -20,66 -0,89 

96/31/3 (C) -1077,21 0,11 -8,37 0,02 13,87 -0,01 

96/46/3 (C) -1076,44 0,11 -9,16 0,02 -19,49 -0,41 

97/32/3 (C) -1033,56 0,11 -9,46 0,00 15,06 0,03 

97/47/3 (C) -1032,86 0,11 -10,20 0,00 -19,72 -0,35 

98/33/3 (C) -963,30 0,09 -9,99 0,00 15,16 0,01 

98/48/3 (C) -962,63 0,09 -10,68 0,00 -19,11 -0,29 

99/34/3 (C) -877,77 0,08 -10,20 0,01 14,90 0,00 

99/49/3 (C) -877,14 0,08 -10,85 0,01 -18,04 -0,24 

100/35/3 (C) -781,29 0,05 -10,05 0,00 14,24 -0,02 

100/50/3 (C) -780,69 0,05 -10,67 0,00 -16,61 -0,18 
101/36/3 (C) -680,03 0,01 -9,44 0,00 13,12 -0,05 

101/51/3 (C) -679,46 0,01 -10,03 0,00 -14,72 -0,09 

102/37/3 (C) -567,52 0,00 -8,43 0,00 11,65 -0,05 

102/52/3 (C) -566,96 0,00 -9,01 0,00 -12,45 -0,06 

103/38/3 (C) -447,01 -0,02 -7,06 0,00 9,80 -0,06 

103/53/3 (C) -446,47 -0,02 -7,62 0,00 -9,94 -0,02 

104/39/3 (C) -323,36 -0,04 -5,30 0,00 7,56 -0,08 

104/54/3 (C) -322,83 -0,04 -5,85 0,00 -7,16 0,03 

105/40/3 (C) -194,39 -0,05 -3,37 0,00 5,17 -0,08 

105/55/3 (C) -193,86 -0,05 -3,92 0,00 -4,33 0,05 

106/41/3 (C) -82,62 -0,05 -1,75 0,00 2,80 -0,06 

106/56/3 (C) -82,10 -0,05 -2,29 0,00 -2,44 0,05 

107/1/3 (C) 0,00 0,00 0,54 0,00 -0,32 0,00 

107/29/3 (C) 0,00 0,00 -0,54 0,00 -0,32 0,00 

108/2/3 (C) 190,51 0,00 0,49 0,00 0,67 0,04 

108/30/3 (C) 190,51 0,00 -0,49 0,00 0,67 0,04 

109/3/3 (C) 161,84 0,00 0,44 0,00 0,70 0,29 

109/31/3 (C) 161,84 0,00 -0,44 0,00 0,70 0,29 
110/4/3 (C) 132,95 0,00 0,41 0,00 0,71 0,18 

110/32/3 (C) 132,95 0,00 -0,41 0,00 0,71 0,18 

111/5/3 (C) 113,48 0,00 0,38 0,00 0,66 0,16 

111/33/3 (C) 113,48 0,00 -0,38 0,00 0,66 0,16 

112/6/3 (C) 91,91 0,00 0,35 0,00 0,58 0,13 

112/34/3 (C) 91,91 0,00 -0,35 0,00 0,58 0,13 

113/7/3 (C) 71,66 0,00 0,33 0,00 0,48 0,11 

113/35/3 (C) 71,66 0,00 -0,33 0,00 0,48 0,11 

114/8/3 (C) 50,95 0,00 0,32 0,00 0,37 0,08 

114/36/3 (C) 50,95 0,00 -0,32 0,00 0,37 0,08 

115/9/3 (C) 35,69 0,00 0,31 0,00 0,26 0,06 

115/37/3 (C) 35,69 0,00 -0,31 0,00 0,26 0,06 

116/10/3 (C) 23,16 0,00 0,30 0,00 0,16 0,04 

116/38/3 (C) 23,16 0,00 -0,30 0,00 0,16 0,04 

117/11/3 (C) 11,82 0,00 0,29 0,00 0,08 0,03 

117/39/3 (C) 11,82 0,00 -0,29 0,00 0,08 0,03 

118/12/3 (C) 5,15 0,00 0,28 0,00 0,01 0,01 

118/40/3 (C) 5,15 0,00 -0,28 0,00 0,01 0,01 

119/13/3 (C) 1,48 0,00 0,28 0,00 -0,03 0,01 
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119/41/3 (C) 1,48 0,00 -0,28 0,00 -0,03 0,01 

120/14/3 (C) 0,18 0,00 0,28 0,00 -0,05 0,00 
120/42/3 (C) 0,18 0,00 -0,28 0,00 -0,05 0,00 

121/15/3 (C) 0,00 0,00 0,54 0,00 -0,32 0,00 

121/43/3 (C) 0,00 0,00 -0,54 0,00 -0,32 0,00 

122/16/3 (C) -195,87 0,00 0,49 0,00 0,55 0,06 

122/44/3 (C) -195,87 0,00 -0,49 0,00 0,55 0,06 

123/17/3 (C) -172,72 0,00 0,44 0,00 0,77 -0,20 

123/45/3 (C) -172,72 0,00 -0,44 0,00 0,77 -0,20 

124/18/3 (C) -144,15 0,00 0,41 0,00 0,77 -0,11 

124/46/3 (C) -144,15 0,00 -0,41 0,00 0,77 -0,11 

125/19/3 (C) -125,81 0,00 0,38 0,00 0,73 -0,10 

125/47/3 (C) -125,81 0,00 -0,38 0,00 0,73 -0,10 

126/20/3 (C) -104,72 0,00 0,35 0,00 0,65 -0,09 

126/48/3 (C) -104,72 0,00 -0,35 0,00 0,65 -0,09 

127/21/3 (C) -84,36 0,00 0,33 0,00 0,55 -0,08 

127/49/3 (C) -84,36 0,00 -0,33 0,00 0,55 -0,08 

128/22/3 (C) -63,29 0,00 0,32 0,00 0,43 -0,07 

128/50/3 (C) -63,29 0,00 -0,32 0,00 0,43 -0,07 

129/23/3 (C) -47,10 0,00 0,31 0,00 0,31 -0,05 

129/51/3 (C) -47,10 0,00 -0,31 0,00 0,31 -0,05 
130/24/3 (C) -33,11 0,00 0,30 0,00 0,21 -0,05 

130/52/3 (C) -33,11 0,00 -0,30 0,00 0,21 -0,05 

131/25/3 (C) -19,92 0,00 0,29 0,00 0,11 -0,04 

131/53/3 (C) -19,92 0,00 -0,29 0,00 0,11 -0,04 

132/26/3 (C) -10,88 0,00 0,28 0,00 0,04 -0,02 

132/54/3 (C) -10,88 0,00 -0,28 0,00 0,04 -0,02 

133/27/3 (C) -4,69 0,00 0,28 0,00 -0,01 -0,01 

133/55/3 (C) -4,69 0,00 -0,28 0,00 -0,01 -0,01 

134/28/3 (C) -1,16 0,00 0,28 0,00 -0,04 -0,01 

134/56/3 (C) -1,16 0,00 -0,28 0,00 -0,04 -0,01 

135/1/3 (C) -182,90 -0,29 0,71 0,56 -1,87 -0,67 

135/30/3 (C) -182,90 -0,29 0,15 0,56 0,14 0,67 

136/2/3 (C) -142,13 -0,35 0,29 0,17 -0,33 -0,72 

136/31/3 (C) -142,13 -0,35 -0,21 0,17 -0,17 0,75 

137/3/3 (C) -123,00 -0,32 0,36 0,23 -0,55 -0,60 

137/32/3 (C) -123,00 -0,32 -0,10 0,23 -0,05 0,65 

138/4/3 (C) -103,19 -0,32 0,34 0,19 -0,47 -0,55 

138/33/3 (C) -103,19 -0,32 -0,09 0,19 -0,01 0,59 
139/5/3 (C) -83,62 -0,29 0,34 0,16 -0,43 -0,48 

139/34/3 (C) -83,62 -0,29 -0,06 0,16 0,03 0,51 

140/6/3 (C) -65,66 -0,26 0,33 0,12 -0,38 -0,40 

140/35/3 (C) -65,66 -0,26 -0,05 0,12 0,07 0,43 

141/7/3 (C) -49,66 -0,22 0,32 0,09 -0,33 -0,32 

141/36/3 (C) -49,66 -0,22 -0,04 0,09 0,09 0,34 

142/8/3 (C) -35,54 -0,17 0,31 0,05 -0,29 -0,23 

142/37/3 (C) -35,54 -0,17 -0,03 0,05 0,11 0,25 

143/9/3 (C) -23,16 -0,12 0,29 0,02 -0,23 -0,16 

143/38/3 (C) -23,16 -0,12 -0,04 0,02 0,12 0,17 

144/10/3 (C) -13,44 -0,07 0,26 -0,01 -0,17 -0,09 

144/39/3 (C) -13,44 -0,07 -0,06 -0,01 0,11 0,10 

145/11/3 (C) -6,37 -0,03 0,24 -0,03 -0,11 -0,04 

145/40/3 (C) -6,37 -0,03 -0,08 -0,03 0,09 0,05 

146/12/3 (C) -1,93 -0,01 0,21 -0,05 -0,06 -0,01 

146/41/3 (C) -1,93 -0,01 -0,10 -0,05 0,08 0,02 
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147/13/3 (C) -0,02 0,00 0,14 -0,03 -0,01 0,00 

147/42/3 (C) -0,02 0,00 -0,16 -0,03 -0,03 0,00 

148/2/3 (C) -182,90 0,29 -0,15 -0,56 0,14 0,67 

148/29/3 (C) -182,90 0,29 -0,71 -0,56 -1,87 -0,67 

149/3/3 (C) -142,13 0,35 0,21 -0,17 -0,17 0,75 

149/30/3 (C) -142,13 0,35 -0,29 -0,17 -0,33 -0,72 

150/4/3 (C) -123,00 0,32 0,10 -0,23 -0,05 0,65 

150/31/3 (C) -123,00 0,32 -0,36 -0,23 -0,55 -0,60 

151/5/3 (C) -103,19 0,32 0,09 -0,19 -0,01 0,59 

151/32/3 (C) -103,19 0,32 -0,34 -0,19 -0,47 -0,55 

152/6/3 (C) -83,62 0,29 0,06 -0,16 0,03 0,51 

152/33/3 (C) -83,62 0,29 -0,34 -0,16 -0,43 -0,48 

153/7/3 (C) -65,66 0,26 0,05 -0,12 0,07 0,43 

153/34/3 (C) -65,66 0,26 -0,33 -0,12 -0,38 -0,40 

154/8/3 (C) -49,66 0,22 0,04 -0,09 0,09 0,34 

154/35/3 (C) -49,66 0,22 -0,32 -0,09 -0,33 -0,32 

155/9/3 (C) -35,54 0,17 0,03 -0,05 0,11 0,25 

155/36/3 (C) -35,54 0,17 -0,31 -0,05 -0,29 -0,23 

156/10/3 (C) -23,16 0,12 0,04 -0,02 0,12 0,17 
156/37/3 (C) -23,16 0,12 -0,29 -0,02 -0,23 -0,16 

157/11/3 (C) -13,44 0,07 0,06 0,01 0,11 0,10 

157/38/3 (C) -13,44 0,07 -0,26 0,01 -0,17 -0,09 

158/12/3 (C) -6,37 0,03 0,08 0,03 0,09 0,05 

158/39/3 (C) -6,37 0,03 -0,24 0,03 -0,11 -0,04 

159/13/3 (C) -1,93 0,01 0,10 0,05 0,08 0,02 

159/40/3 (C) -1,93 0,01 -0,21 0,05 -0,06 -0,01 

160/14/3 (C) -0,02 0,00 0,16 0,03 -0,03 0,00 

160/41/3 (C) -0,02 0,00 -0,14 0,03 -0,01 0,00 

161/15/3 (C) 186,76 0,27 0,53 0,50 -1,38 0,59 

161/44/3 (C) 186,72 0,27 -0,02 0,50 -0,21 -0,68 

162/16/3 (C) 149,55 0,36 0,38 0,25 -0,63 0,72 

162/45/3 (C) 149,52 0,36 -0,12 0,25 -0,08 -0,78 

163/17/3 (C) 130,69 0,33 0,34 0,22 -0,50 0,62 

163/46/3 (C) 130,67 0,33 -0,12 0,22 -0,06 -0,69 

164/18/3 (C) 111,91 0,34 0,34 0,19 -0,46 0,59 

164/47/3 (C) 111,89 0,34 -0,09 0,19 -0,02 -0,64 

165/19/3 (C) 92,78 0,32 0,33 0,16 -0,41 0,52 
165/48/3 (C) 92,76 0,32 -0,07 0,16 0,02 -0,56 

166/20/3 (C) 74,92 0,29 0,31 0,13 -0,35 0,45 

166/49/3 (C) 74,91 0,29 -0,06 0,13 0,05 -0,48 

167/21/3 (C) 58,73 0,25 0,30 0,09 -0,30 0,37 

167/50/3 (C) 58,71 0,25 -0,06 0,09 0,06 -0,40 

168/22/3 (C) 44,18 0,21 0,29 0,06 -0,25 0,29 

168/51/3 (C) 44,17 0,21 -0,06 0,06 0,08 -0,31 

169/23/3 (C) 30,94 0,16 0,27 0,02 -0,19 0,21 

169/52/3 (C) 30,93 0,16 -0,06 0,02 0,09 -0,23 

170/24/3 (C) 20,02 0,11 0,24 -0,01 -0,14 0,14 

170/53/3 (C) 20,01 0,11 -0,08 -0,01 0,09 -0,15 

171/25/3 (C) 11,45 0,06 0,22 -0,03 -0,09 0,08 

171/54/3 (C) 11,45 0,06 -0,09 -0,03 0,08 -0,09 

172/26/3 (C) 5,12 0,03 0,20 -0,05 -0,04 0,04 

172/55/3 (C) 5,12 0,03 -0,11 -0,05 0,06 -0,04 

173/27/3 (C) 1,44 0,01 0,15 -0,03 0,00 0,01 

173/56/3 (C) 1,43 0,01 -0,16 -0,03 -0,02 -0,01 

174/16/3 (C) 186,72 -0,27 0,02 -0,50 -0,21 -0,68 

174/43/3 (C) 186,76 -0,27 -0,53 -0,50 -1,38 0,59 
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175/17/3 (C) 149,52 -0,36 0,12 -0,25 -0,08 -0,78 

175/44/3 (C) 149,55 -0,36 -0,38 -0,25 -0,63 0,72 
176/18/3 (C) 130,67 -0,33 0,12 -0,22 -0,06 -0,69 

176/45/3 (C) 130,69 -0,33 -0,34 -0,22 -0,50 0,62 

177/19/3 (C) 111,89 -0,34 0,09 -0,19 -0,02 -0,64 

177/46/3 (C) 111,91 -0,34 -0,34 -0,19 -0,46 0,59 

178/20/3 (C) 92,76 -0,32 0,07 -0,16 0,02 -0,56 

178/47/3 (C) 92,78 -0,32 -0,33 -0,16 -0,41 0,52 

179/21/3 (C) 74,91 -0,29 0,06 -0,13 0,05 -0,48 

179/48/3 (C) 74,92 -0,29 -0,31 -0,13 -0,35 0,45 

180/22/3 (C) 58,71 -0,25 0,06 -0,09 0,06 -0,40 

180/49/3 (C) 58,73 -0,25 -0,30 -0,09 -0,30 0,37 

181/23/3 (C) 44,17 -0,21 0,06 -0,06 0,08 -0,31 

181/50/3 (C) 44,18 -0,21 -0,29 -0,06 -0,25 0,29 

182/24/3 (C) 30,93 -0,16 0,06 -0,02 0,09 -0,23 

182/51/3 (C) 30,94 -0,16 -0,27 -0,02 -0,19 0,21 

183/25/3 (C) 20,01 -0,11 0,08 0,01 0,09 -0,15 

183/52/3 (C) 20,02 -0,11 -0,24 0,01 -0,14 0,14 

184/26/3 (C) 11,45 -0,06 0,09 0,03 0,08 -0,09 

184/53/3 (C) 11,45 -0,06 -0,22 0,03 -0,09 0,08 

185/27/3 (C) 5,12 -0,03 0,11 0,05 0,06 -0,04 
185/54/3 (C) 5,12 -0,03 -0,20 0,05 -0,04 0,04 

186/28/3 (C) 1,43 -0,01 0,16 0,03 -0,02 -0,01 

186/55/3 (C) 1,44 -0,01 -0,15 0,03 0,00 0,01 
 

Ρίνακασ 5.8 – Εντάςεισ ςε όλα τα μζλθ του δικτυωτοφ προβόλου 

 

5.3.7 Πρια εξάντλθςθσ των μελϊν του φορζα 

Ραρακάτω παρουςιάηεται ζνα πίνακασ που εμφανίηει το όριο εξάντλθςθσ όλων των μελϊν 

του φορζα. Ουςιαςτικά αυτό το όριο είναι ο λόγοσ τθσ δράςθσ ςχεδιαςμοφ του μζλουσ 

προσ τθν αντοχι ςχεδιαςμοφ του μζλουσ (Ρίνακασ 5.9). Με αυτό τον τρόπο μποροφμε να 

διαπιςτϊςουμε πόςο κοντά βρίςκεται το κάκε μζλοσ ςτθν αςτοχία του. 

Μζλοσ 
Διατομι 
Μζλουσ 

Υλικό  
Πριο 

Εξάντλθςθσ 
Ρερίπτωςθ 
Φόρτιςθσ 

1 CHS 323.9x25 S355 0.75 3 epik+SW 

2 CHS 323.9x25 S355 0.65 3 epik+SW 

3 CHS 323.9x25 S355 0.56 3 epik+SW 

4 CHS 323.9x25 S355 0.46 3 epik+SW 

5 CHS 323.9x25 S355 0.38 3 epik+SW 

6 CHS 323.9x25 S355 0.29 3 epik+SW 

7 CHS 323.9x25 S355 0.22 3 epik+SW 

8 CHS 323.9x25 S355 0.16 3 epik+SW 
9 CHS 323.9x25 S355 0.10 3 epik+SW 

10 CHS 323.9x25 S355 0.06 3 epik+SW 

11 CHS 323.9x25 S355 0.03 3 epik+SW 

12 CHS 323.9x25 S355 0.01 3 epik+SW 

13 CHS 323.9x25 S355 0.00 3 epik+SW 

14 CHS 355.6x25 S355 0.96 3 epik+SW 

15 CHS 355.6x25 S355 0.77 3 epik+SW 
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16 CHS 355.6x25 S355 0.66 3 epik+SW 

17 CHS 355.6x25 S355 0.57 3 epik+SW 

18 CHS 355.6x25 S355 0.48 3 epik+SW 

19 CHS 355.6x25 S355 0.39 3 epik+SW 

20 CHS 355.6x25 S355 0.31 3 epik+SW 

21 CHS 355.6x25 S355 0.23 3 epik+SW 

22 CHS 355.6x25 S355 0.17 3 epik+SW 

23 CHS 355.6x25 S355 0.12 3 epik+SW 

24 CHS 355.6x25 S355 0.08 3 epik+SW 

25 CHS 355.6x25 S355 0.05 3 epik+SW 

26 CHS 355.6x25 S355 0.02 3 epik+SW 

27 CHS 323.9x25 S355 0.75 3 epik+SW 

28 CHS 323.9x25 S355 0.65 3 epik+SW 

29 CHS 323.9x25 S355 0.56 3 epik+SW 

30 CHS 323.9x25 S355 0.46 3 epik+SW 

31 CHS 323.9x25 S355 0.38 3 epik+SW 

32 CHS 323.9x25 S355 0.29 3 epik+SW 

33 CHS 323.9x25 S355 0.22 3 epik+SW 

34 CHS 323.9x25 S355 0.16 3 epik+SW 
35 CHS 323.9x25 S355 0.10 3 epik+SW 

36 CHS 323.9x25 S355 0.06 3 epik+SW 

37 CHS 323.9x25 S355 0.03 3 epik+SW 

38 CHS 323.9x25 S355 0.01 3 epik+SW 

39 CHS 323.9x25 S355 0.00 3 epik+SW 

40 CHS 355.6x25 S355 0.96 3 epik+SW 

41 CHS 355.6x25 S355 0.77 3 epik+SW 

42 CHS 355.6x25 S355 0.66 3 epik+SW 

43 CHS 355.6x25 S355 0.57 3 epik+SW 

44 CHS 355.6x25 S355 0.48 3 epik+SW 

45 CHS 355.6x25 S355 0.39 3 epik+SW 

46 CHS 355.6x25 S355 0.31 3 epik+SW 

47 CHS 355.6x25 S355 0.23 3 epik+SW 

48 CHS 355.6x25 S355 0.17 3 epik+SW 

49 CHS 355.6x25 S355 0.12 3 epik+SW 

50 CHS 355.6x25 S355 0.08 3 epik+SW 

51 CHS 355.6x25 S355 0.05 3 epik+SW 

52 CHS 355.6x25 S355 0.02 3 epik+SW 
53 CHS 244.5x6.3 S355 0.00 3 epik+SW 

54 CHS 244.5x6.3 S355 0.93 3 epik+SW 

55 CHS 244.5x6.3 S355 0.93 3 epik+SW 

56 CHS 244.5x6.3 S355 0.90 3 epik+SW 

57 CHS 244.5x6.3 S355 0.86 3 epik+SW 

58 CHS 244.5x6.3 S355 0.81 3 epik+SW 

59 CHS 244.5x6.3 S355 0.75 3 epik+SW 

60 CHS 244.5x6.3 S355 0.68 3 epik+SW 

61 CHS 244.5x6.3 S355 0.60 3 epik+SW 

62 CHS 244.5x6.3 S355 0.50 3 epik+SW 

63 CHS 244.5x6.3 S355 0.40 3 epik+SW 

64 CHS 244.5x6.3 S355 0.29 3 epik+SW 

65 CHS 244.5x6.3 S355 0.17 3 epik+SW 

66 CHS 244.5x6.3 S355 0.07 3 epik+SW 

67 CHS 244.5x5  S355 0.76 3 epik+SW 

68 CHS 244.5x5  S355 0.85 3 epik+SW 

69 CHS 244.5x5  S355 0.81 3 epik+SW 

70 CHS 244.5x5  S355 0.78 3 epik+SW 

71 CHS 244.5x5  S355 0.73 3 epik+SW 
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72 CHS 244.5x5  S355 0.66 3 epik+SW 

73 CHS 244.5x5  S355 0.59 3 epik+SW 
74 CHS 244.5x5  S355 0.51 3 epik+SW 

75 CHS 244.5x5  S355 0.43 3 epik+SW 

76 CHS 244.5x5  S355 0.34 3 epik+SW 

77 CHS 244.5x5  S355 0.24 3 epik+SW 

78 CHS 244.5x5  S355 0.15 3 epik+SW 

79 CHS 244.5x5  S355 0.06 3 epik+SW 

80 CHS 244.5x6.3 S355 0.00 3 epik+SW 

81 CHS 244.5x6.3 S355 0.93 3 epik+SW 

82 CHS 244.5x6.3 S355 0.93 3 epik+SW 

83 CHS 244.5x6.3 S355 0.90 3 epik+SW 

84 CHS 244.5x6.3 S355 0.86 3 epik+SW 

85 CHS 244.5x6.3 S355 0.81 3 epik+SW 

86 CHS 244.5x6.3 S355 0.75 3 epik+SW 

87 CHS 244.5x6.3 S355 0.68 3 epik+SW 

88 CHS 244.5x6.3 S355 0.60 3 epik+SW 

89 CHS 244.5x6.3 S355 0.50 3 epik+SW 

90 CHS 244.5x6.3 S355 0.40 3 epik+SW 

91 CHS 244.5x6.3 S355 0.29 3 epik+SW 

92 CHS 244.5x6.3 S355 0.17 3 epik+SW 
93 CHS 244.5x6.3 S355 0.07 3 epik+SW 

94 CHS 244.5x5  S355 0.76 3 epik+SW 

95 CHS 244.5x5  S355 0.85 3 epik+SW 

96 CHS 244.5x5  S355 0.81 3 epik+SW 

97 CHS 244.5x5  S355 0.78 3 epik+SW 

98 CHS 244.5x5  S355 0.73 3 epik+SW 

99 CHS 244.5x5  S355 0.66 3 epik+SW 

100 CHS 244.5x5  S355 0.59 3 epik+SW 

101 CHS 244.5x5  S355 0.51 3 epik+SW 

102 CHS 244.5x5  S355 0.43 3 epik+SW 

103 CHS 244.5x5  S355 0.34 3 epik+SW 

104 CHS 244.5x5  S355 0.24 3 epik+SW 

105 CHS 244.5x5  S355 0.15 3 epik+SW 

106 CHS 244.5x5  S355 0.06 3 epik+SW 

107 CHS 219.1x6 S355 0.00 3 epik+SW 

108 CHS 219.1x6 S355 0.16 3 epik+SW 

109 CHS 219.1x6 S355 0.13 3 epik+SW 

110 CHS 219.1x6 S355 0.11 3 epik+SW 
111 CHS 219.1x6 S355 0.09 3 epik+SW 

112 CHS 219.1x6 S355 0.08 3 epik+SW 

113 CHS 219.1x6 S355 0.06 3 epik+SW 

114 CHS 219.1x6 S355 0.04 3 epik+SW 

115 CHS 219.1x6 S355 0.03 3 epik+SW 

116 CHS 219.1x6 S355 0.02 3 epik+SW 

117 CHS 219.1x6 S355 0.01 3 epik+SW 

118 CHS 219.1x6 S355 0.01 3 epik+SW 

119 CHS 219.1x6 S355 0.00 3 epik+SW 

120 CHS 219.1x6 S355 0.00 3 epik+SW 

121 CHS 219.1x6 S355 0.00 3 epik+SW 

122 CHS 219.1x6 S355 0.14 3 epik+SW 

123 CHS 219.1x6 S355 0.12 3 epik+SW 

124 CHS 219.1x6 S355 0.10 3 epik+SW 

125 CHS 219.1x6 S355 0.09 3 epik+SW 

126 CHS 219.1x6 S355 0.07 3 epik+SW 
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127 CHS 219.1x6 S355 0.06 3 epik+SW 

128 CHS 219.1x6 S355 0.04 3 epik+SW 

129 CHS 219.1x6 S355 0.03 3 epik+SW 

130 CHS 219.1x6 S355 0.02 3 epik+SW 

131 CHS 219.1x6 S355 0.01 3 epik+SW 

132 CHS 219.1x6 S355 0.01 3 epik+SW 

133 CHS 219.1x6 S355 0.00 3 epik+SW 

134 CHS 219.1x6 S355 0.00 3 epik+SW 

135 CHS 139.7x3.6 S355 0.34 3 epik+SW 

136 CHS 139.7x3.6 S355 0.26 3 epik+SW 

137 CHS 139.7x3.6 S355 0.23 3 epik+SW 

138 CHS 139.7x3.6 S355 0.19 3 epik+SW 

139 CHS 139.7x3.6 S355 0.15 3 epik+SW 

140 CHS 139.7x3.6 S355 0.12 3 epik+SW 

141 CHS 139.7x3.6 S355 0.09 3 epik+SW 

142 CHS 139.7x3.6 S355 0.07 3 epik+SW 

143 CHS 139.7x3.6 S355 0.04 3 epik+SW 

144 CHS 139.7x3.6 S355 0.02 3 epik+SW 

145 CHS 139.7x3.6 S355 0.01 3 epik+SW 
146 CHS 139.7x3.6 S355 0.00 3 epik+SW 

147 CHS 139.7x3.6 S355 0.00 3 epik+SW 

148 CHS 139.7x3.6 S355 0.34 3 epik+SW 

149 CHS 139.7x3.6 S355 0.26 3 epik+SW 

150 CHS 139.7x3.6 S355 0.23 3 epik+SW 

151 CHS 139.7x3.6 S355 0.19 3 epik+SW 

152 CHS 139.7x3.6 S355 0.15 3 epik+SW 

153 CHS 139.7x3.6 S355 0.12 3 epik+SW 

154 CHS 139.7x3.6 S355 0.09 3 epik+SW 

155 CHS 139.7x3.6 S355 0.07 3 epik+SW 

156 CHS 139.7x3.6 S355 0.04 3 epik+SW 

157 CHS 139.7x3.6 S355 0.02 3 epik+SW 

158 CHS 139.7x3.6 S355 0.01 3 epik+SW 

159 CHS 139.7x3.6 S355 0.00 3 epik+SW 

160 CHS 139.7x3.6 S355 0.00 3 epik+SW 

161 CHS 139.7x3.6 S355 0.84 3 epik+SW 

162 CHS 139.7x3.6 S355 0.56 3 epik+SW 

163 CHS 139.7x3.6 S355 0.43 3 epik+SW 
164 CHS 139.7x3.6 S355 0.35 3 epik+SW 

165 CHS 139.7x3.6 S355 0.27 3 epik+SW 

166 CHS 139.7x3.6 S355 0.21 3 epik+SW 

167 CHS 139.7x3.6 S355 0.16 3 epik+SW 

168 CHS 139.7x3.6 S355 0.12 3 epik+SW 

169 CHS 139.7x3.6 S355 0.08 3 epik+SW 

170 CHS 139.7x3.6 S355 0.05 3 epik+SW 

171 CHS 139.7x3.6 S355 0.03 3 epik+SW 

172 CHS 139.7x3.6 S355 0.02 3 epik+SW 

173 CHS 139.7x3.6 S355 0.01 3 epik+SW 

174 CHS 139.7x3.6 S355 0.84 3 epik+SW 

175 CHS 139.7x3.6 S355 0.56 3 epik+SW 

176 CHS 139.7x3.6 S355 0.43 3 epik+SW 

177 CHS 139.7x3.6 S355 0.35 3 epik+SW 

178 CHS 139.7x3.6 S355 0.27 3 epik+SW 

179 CHS 139.7x3.6 S355 0.21 3 epik+SW 

180 CHS 139.7x3.6 S355 0.16 3 epik+SW 

181 CHS 139.7x3.6 S355 0.12 3 epik+SW 

182 CHS 139.7x3.6 S355 0.08 3 epik+SW 
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183 CHS 139.7x3.6 S355 0.05 3 epik+SW 

184 CHS 139.7x3.6 S355 0.03 3 epik+SW 
185 CHS 139.7x3.6 S355 0.02 3 epik+SW 

186 CHS 139.7x3.6 S355 0.01 3 epik+SW 
 

Ρίνακασ 5.9 – Πρια εξάντλθςθσ των μελϊν του φορζα 

 

5.3.8 Αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων του Robot 

Σε αυτι τθ παράγραφο κα προςπακιςουμε να αξιολογιςουμε τθν ορκότθτα των 

αποτελεςμάτων τθσ ςτατικισ επίλυςθσ του φορζα από το πρόγραμμα Robot. Για το λόγο 

αυτό κα ελζγξουμε με το χζρι τα μζλθ των κφριων δοκϊν που υφίςτανται τθ μζγιςτθ 

καταπόνθςθ. Ζτςι επιλζγουμε να εξετάςουμε το μζγιςτα εφελκυόμενο μζλοσ τθσ άνω 

κφριασ δοκοφ (Μζλοσ 1) και το μζγιςτα κλιβόμενο μζλοσ τθσ κάτω κφριασ δοκοφ (Μζλοσ 14) 

του δικτυωτοφ προβόλου.  

Μζλοσ 1 

Το Μζλοσ 1 (Σχιμα 5.41) ανικει ςτθν άνω κφρια δοκό τθσ οποίασ τα μζλθ εφελκφονται. Το 

μζλοσ αυτό δζχεται τθ μζγιςτθ αξονικι εφελκυςτικι δφναμθ και αποτελεί το πιο κρίςιμο 

μζλοσ τθσ δοκοφ. Ραρακάτω κα γίνει πλιρθσ ζλεγχοσ του μζλουσ και εφρεςθ τθσ αντοχισ 

του μζςω υπολογιςμϊν με το χζρι. Στθ ςυνζχεια θ αντοχι αυτι κα ςυγκρικεί με αυτι που 

προςδιορίηει το πρόγραμμα ςτατικϊν επιλφςεων Robot ϊςτε να αξιολογθκεί θ ορκότθτα 

των αποτελεςμάτων του προγράμματοσ.  

 

 

Σχιμα 5.41 – Απεικόνιςθ Μζλουσ 1 ςτο δικτυωτό πρόβολο 
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Ραρακάτω παρουςιάηεται ζνασ πίνακασ με τα χαρακτθριςτικά τθσ διατομισ του μζλουσ  

(Ρίνακασ 5.10) . 

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΑ ΡΕΙΓΑΦΘ ΣΥΜΒΟΛΟΥ 

ΜΕΛΟΣ 1  

ΙΔΙΟΤΘΤΕΣ ΔΙΑΤΟΜΘΣ : CHS 323.9x25 

Ax 235,00 cm2 ΕΜΒΑΔΟ ΔΙΑΤΟΜΘΣ 

Ay 149,61 cm2 Εμβαδό διάτμθςθσ - Υ άξονασ 

Az 149,61 cm2 Εμβαδό διάτμθςθσ - Η άξονασ 

Ix 52.800,00 cm4 ΣΤΕΡΤΙΚΘ ΣΤΑΘΕΑ 

Iy 26.400,00 cm4 ΟΡΘ ΑΔΑΝΕΙΑΣ ΔΙΑΤΟΜΘΣ ΡΕΙ ΤΟΝ ΑΞΟΝΑ Υ 

Iz 26.400,00 cm4 ΟΡΘ ΑΔΑΝΕΙΑΣ ΔΙΑΤΟΜΘΣ ΡΕΙ ΤΟΝ ΑΞΟΝΑ Η 

Wply 2.238,74 cm3 ΡΛΑΣΤΙΚΘ ΟΡΘ ΑΝΤΙΣΤΑΣΘΣ ΡΕΙ ΤΟΝ (ΚΥΙΟ) ΑΞΟΝΑ Υ 

Wplz 2.238,74 cm3 ΡΛΑΣΤΙΚΘ ΟΡΘ ΑΝΤΙΣΤΑΣΘΣ ΡΕΙ ΤΟΝ (ΑΣΘΕΝΘ) ΑΞΟΝΑ Η 

h 32,40 cm ΥΨΟΣ ΔΙΑΤΟΜΘΣ 

b 32,40 cm ΡΛΑΤΟΣ ΔΙΑΤΟΜΘΣ 

tf 2,50 cm ΡΑΧΟΣ ΡΕΛΜΑΤΟΣ 

tw 2,50 cm ΡΑΧΟΣ ΚΟΜΟΥ 

ry 10,60 cm ΑΚΤΙΝΑ ΑΔΑΝΕΙΑΣ - ΑΞΟΝΑΣ Υ 

rz 10,60 cm ΑΚΤΙΝΑ ΑΔΑΝΕΙΑΣ - ΑΞΟΝΑΣ Η 
 

Ρίνακασ 5.10 – Χαρακτθριςτικά διατομισ του μζλουσ 

 

Στθ ςυνζχεια παρουςιάηονται πλθροφορίεσ ςχετικά με το υλικό και τθ κατθγορία τθσ 

διατομισ του μζλουσ (Ρίνακεσ 5.11-5.12). 

ΣΥΜΒΟΛ
Ο 

ΤΙΜΕΣ 
ΜΟΝΑΔ

Α 
ΡΕΙΓΑΦΘ ΣΥΜΒΟΛΟΥ 

ΚΑΝΟΝΙ
ΣΜΟΣ 

ΥΛΙΚΟ 

ΟΝΟΜΑ     S355  ( S355 )   

fy 355,00 MPa ΑΝΤΟΧΘ ΔΙΑΟΘΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (3.2) 

fu 490,00 MPa Οριακι εφελκυςτικι αντοχι - χαρακτθριςτικι τιμι (3.2) 

gM0 1,00   ΜΕΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΘΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (6.1.(1)) 

gM1 1,00   ΜΕΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΘΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (6.1.(1)) 

gM2 1,25   ΜΕΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΘΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (6.1.(1)) 
 

Ρίνακασ 5.11 – Υλικό και ςυντελεςτζσ αςφαλείασ του μζλουσ 
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ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΕΣ 
ΜΟΝ
ΑΔΑ 

ΡΕΙΓΑΦΘ ΣΥΜΒΟΛΟΥ 
ΚΑΝΟΝΙ
ΣΜΟΣ 

ΚΑΤΘΓΟΙΑ ΔΙΑΤΟΜΘΣ 

KLF 1   ΤΑΞΘ ΡΕΛΜΑΤΟΣ (5.5.2) 

KLW 1   ΤΑΞΘ ΚΟΜΟΥ (5.5.2) 

KL 1   ΤΥΡΟΣ ΔΙΑΤΟΜΘΣ (5.5.2) 
 

Ρίνακασ 5.12 – Κατθγορία διατομισ του μζλουσ 

 

Ραρουςιάηονται οι δράςεισ ςχεδιαςμοφ του μζλουσ (Ρίνακασ 5.13). 

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΕΣ 
ΜΟΝ
ΑΔΑ 

ΡΕΙΓΑΦΘ ΣΥΜΒΟΛΟΥ 
ΚΑΝΟ

ΝΙΣΜΟ
Σ 

ΕΣΩΤΕΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΕ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ ΣΘΜΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ 

N,Ed -6.252,19 kN ΑΞΟΝΙΚΘ (ΕΦΕΛΚΥΣΤΙΚΘ) ΔΥΝΑΜΘ Ν.Εd   

Tt,Ed 0,26 kN*m ΟΡΘ ΣΤΕΨΘΣ   

My,Ed -239,31 kN*m ΟΡΘ ΚΑΜΨΘΣ Μy.Ed   

Mz,Ed 4,66 kN*m ΟΡΘ ΚΑΜΨΘΣ Μz.Ed   

Vy,Ed 2,99 kN ΔΥΝΑΜΘ ΔΙΑΤΜΘΣΘΣ Vy.Ed   

Vz,Ed 85,15 kN ΔΥΝΑΜΘ ΔΙΑΤΜΘΣΘΣ Vz.Ed   

ΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ ΣΘΜΕΙΑ ΤΘΣ ΔΙΑΤΟΜΘΣ 

Tau,ty,Ed 0,08 MPa ΔΙΑΤΜΘΤΙΚΘ ΤΑΣΘ ΛΟΓΩ ΣΤΕΡΤΙΚΘΣ ΟΡΘΣ Tt.Ed (6.2.7) 

Tau,tz,Ed 0,08 MPa ΔΙΑΤΜΘΤΙΚΘ ΤΑΣΘ ΛΟΓΩ ΣΤΕΡΤΙΚΘΣ ΟΡΘΣ Tt.Ed (6.2.7) 
 

Ρίνακασ 5.13 – Δράςεισ ςχεδιαςμοφ του μζλουσ 

 

Στον επόμενο πίνακα (Ρίνακασ 5.14) παρουςιάηονται οι αντοχζσ ςχεδιαςμοφ τθσ διατομισ 

του μζλουσ. Για κάκε ζνα μζγεκοσ που παρατίκεται ζχει βρεκεί και θ αντίςτοιχθ τιμι του 

μεγζκουσ μζςω υπολογιςμϊν που ζγιναν με το χζρι. Με αυτό τον τρόπο μποροφμε να 

αξιολογιςουμε τθν ορκότθτα των αποτελεςμάτων του προγράμματοσ ςτατικϊν επιλφςεων 

Robot. 
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ΣΥΜΒΟΛΟ 
ΤΙΜΕΣ 

(ROBOT) 

ΤΙΜΕΣ 
(ΜΕ ΤΟ 

ΧΕΙ) 

ΜΟΝΑ
ΔΑ 

ΡΕΙΓΑΦΘ ΣΥΜΒΟΛΟΥ 
ΚΑΝΟΝΙΣ

ΜΟΣ 

ΑΝΤΟΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΘΣ ΔΙΑΤΟΜΘΣ 

Nt,Rd 8.290,80 8.342,50 kN 
ΕΦΕΛΚΥΣΤΙΚΘ ΑΝΤΟΧΘ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
ΤΘΣ ΟΛΙΚΘΣ ΔΙΑΤΟΜΘΣ 

(6.2.3) 

ΡΕΙ ΤΟΝ ΑΞΟΝΑ Υ ΤΘΣ ΔΙΑΤΟΜΘΣ 

My,pl,Rd 794,75 794,75 kN*m 
ΡΛΑΣΤΙΚΘ ΟΡΘ ΑΝΤΟΧΘΣ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

(6.2.5.(2)) 

My,c,Rd 794,75 794,75 kN*m ΟΡΘ ΑΝΤΟΧΘΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (6.2.5.(2)) 

My,N,Rd 302,86 292,12 kN*m 
ΜΕΙΩΜΕΝΘ ΡΛΑΣΤ. ΟΡΘ ΑΝΤΟΧΘΣ 
ΣΧΕΔ. ΛΟΓΩ ΑΞΟΝΙΚΘΣ 

(6.2.9.1) 

Vy,c,Rd 3.066,31 3.066,40 kN 
ΡΛΑΣΤΙΚΘ ΔΙΑΤΜΘΤΙΚΘ ΑΝΤΟΧΘ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

(6.2.6.(2)) 

Vy,T,Rd 3.065,10 3.065,20 kN ΑΝΤΟΧΘ ΣΕ ΔΙΑΤΜΘΣΘ ΚΑΙ ΣΤΕΨΘ (6.2.7) 

ΡΕΙ ΤΟΝ ΑΞΟΝΑ Η ΤΘΣ ΔΙΑΤΟΜΘΣ 

Mz,pl,Rd 794,75 794,75 kN*m 
ΡΛΑΣΤΙΚΘ ΟΡΘ ΑΝΤΟΧΘΣ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

(6.2.5.(2)) 

Mz,c,Rd 794,75 794,75 kN*m ΟΡΘ ΑΝΤΟΧΘΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (6.2.5.(2)) 

Mz,N,Rd 302,86 292,12 kN*m 
ΜΕΙΩΜΕΝΘ ΡΛΑΣ. ΟΡΘ ΑΝΤΟΧΘΣ 
ΣΧΕΔ. ΛΟΓΩ ΑΞΟΝΙΚΘΣ 

(6.2.9.1) 

Vz,c,Rd 3.066,31 3.066,40 kN 
ΡΛΑΣΤΙΚΘ ΔΙΑΤΜΘΤΙΚΘ ΑΝΤΟΧΘ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

(6.2.6.(2)) 

Vz,T,Rd 3.065,10 3.065,20 kN ΑΝΤΟΧΘ ΣΕ ΔΙΑΤΜΘΣΘ ΚΑΙ ΣΤΕΨΘ (6.2.7) 
 

Ρίνακασ 5.14 – Αντοχζσ ςχεδιαςμοφ τθσ διατομισ 

 

Στθ ςυνζχεια παρουςιάηεται ζνασ πίνακασ (Ρίνακασ 5.15) όπου γίνεται ζλεγχοσ απομείωςθσ 

τθσ πλαςτικισ ροπισ αντοχισ λόγω επίδραςθσ τθσ αξονικισ δφναμθσ, ζλεγχοσ απομείωςθσ 

τθσ πλαςτικισ ροπισ αντοχισ λόγω παρουςίασ διάτμθςθσ και τζλοσ ζλεγχοσ ςε 

ςυνδυαςμζνθ διατμθτικι δφναμθ και ςτρεπτικι ροπι. 
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ΣΥΜΒΟΛ
Ο 

ΤΙΜΕΣ 
(Robot) 

ΤΙΜΕΣ 
(ΜΕ ΤΟ 

ΧΕΙ) 

ΜΟΝΑ
ΔΑ 

ΡΕΙΓΑΦΘ ΣΥΜΒΟΛΟΥ 
ΚΑΝΟΝΙΣ

ΜΟΣ 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΟΜΘΣ ΣΕ ΚΑΜΨΘ ΡΕΙ ΤΟΝ ΑΞΟΝΑ Υ ΚΑΙ ΑΞΟΝΙΚΘ ΔΥΝΑΜΘ (ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΑΡΟΜΕΙΩΣΘΣ ΡΛΑΣΤΙΚΘΣ ΟΡΘΣ ΑΝΤΟΧΘΣ ΛΟΓΩ ΕΡΙΔΑΣΘΣ ΤΘΣ ΑΞΟΝΙΚΘΣ ΔΥΝΑΜΘΣ) 

N,Ed -6.252,19   kN ΑΞΟΝΙΚΘ ΕΦΕΛΚΥΣΤΙΚΘ ΔΥΝΑΜΘ Ν.Εd   

Νpl,Rd 
 

8.342,50 kN ΕΦΕΛΚΥΣΤΙΚΘ ΑΝΤΟΧΘ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ   

0,25*Νpl,Rd 
 

2.085,63 kN αρα NEd > 0,25*Νpl,Rd   

άρα χρειάηεται να γίνει πρόβλεψθ για τθν επίδραςθ τθσ αξονικισ ςτθ πλαςτικι ροπι αντοχισ 

My,pl,Rd 794,75 794,75 kN*m 
ΡΛΑΣΤΙΚΘ ΟΡΘ ΑΝΤΟΧΘΣ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΡΕΙ ΤΟΝ Υ 

  

n 
 

0,75   n = Ned/Νpl,Rd   

a 
 

0,64   a = (2*A/π)/Α   

My,N,Rd 
 

292,12 kN*m My,N,Rd = My,pl,Rd*(1-n)/(1-0,5*a)   

ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΟΜΘΣ ΣΕ ΚΑΜΨΘ ΡΕΙ ΤΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ Υ,Η ΚΑΙ ΤΕΜΝΟΥΣΑΣ ΔΥΝΑΜΘ (ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΑΡΟΜΕΙΩΣΘΣ ΡΛΑΣΤΙΚΘΣ ΟΡΘΣ ΑΝΤΟΧΘΣ ΛΟΓΩ ΡΑΟΥΣΙΑΣ ΔΙΑΤΜΘΣΘΣ) 

Vy,Ed 2,99   kN ΔΥΝΑΜΘ ΔΙΑΤΜΘΣΘΣ Vy.Ed 

Vz,Ed 85,15   kN ΔΥΝΑΜΘ ΔΙΑΤΜΘΣΘΣ Vz.Ed 

Vy,c,Rd   3.066,40 kN 
ΡΛΑΣΤΙΚΘ ΔΙΑΤΜΘΤΙΚΘ ΑΝΤΟΧΘ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

(6.2.6.(2)) 

Vz,c,Rd   3.066,40 kN 
ΡΛΑΣΤΙΚΘ ΔΙΑΤΜΘΤΙΚΘ ΑΝΤΟΧΘ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

(6.2.6.(2)) 

0,5*Vy,c,
Rd 

  1.533,20       

0,5*Vz,c,R
d 

  1.533,20       

Vy,Ed < 0,5*Vy,c,Rd και Vz,Ed < 0,5*Vz,c,Rd άρα δεν απαιτείται απομείωςθ τθσ πλαςτικισ ροπισ 
αντοχισ λόγω διάτμθςθσ 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΟΜΘΣ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΘ ΔΙΑΤΜΘΤΙΚΘ ΔΥΝΑΜΘ ΚΑΙ ΣΤΕΡΤΙΚΘ ΟΡΘ 

Tau,ty,Ed 0,08   MPa 
ΔΙΑΤΜΘΤΙΚΘ ΤΑΣΘ ΛΟΓΩ ΣΤΕΡΤΙΚΘΣ 
ΟΡΘΣ Tt.Ed 

(6.2.7) 

Vy,pl,Rd   3.066,40 kN 
ΡΛΑΣΤΙΚΘ ΔΙΑΤΜΘΤΙΚΘ ΑΝΤΟΧΘ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

  

Vy,T,Rd   3.065,20 kN 
Vy,pl,T,Rd = (1-
Tau,ty,Ed/((fy/3^0,5)/γΜΟ)*Vy,pl,Rd 

  

 

Ρίνακασ 5.15 – ‘Ζλεγχοσ απομείωςθσ πλαςτικισ ροπισ αντοχισ λόγω επίδραςθσ τθσ αξονικισ δφναμθσ, ζλεγχοσ 
απομείωςθσ τθσ πλαςτικισ ροπισ αντοχισ λόγω παρουςίασ διάτμθςθσ και ζλεγχοσ ςε ςυνδυαςμζνθ διατμθτικι δφναμθ 
και ςτρεπτικι ροπι 

 

Τζλοσ παρουςιάηεται μια ςφνοψθ όλων των ελζγχων τθσ διατομισ ςε μορφι λόγων. Στον 

αρικμθτι τοποκετοφνται οι δράςεισ ςχεδιαςμοφ και ςτον παρονομαςτι οι αντοχζσ 

ςχεδιαςμοφ (Ρίνακασ 5.16). 
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ΣΥΜΒΟΛΟ 
ΤΙΜΕΣ 

(ROBOT) 

ΤΙΜΕΣ 
(ΜΕ ΤΟ 

ΧΕΙ) 
ΡΕΙΓΑΦΘ ΣΥΜΒΟΛΟΥ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜ
ΟΣ 

ΕΞΙΣΩΣΕΙ ΕΡΑΛΘΘΕΥΣΘΣ 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΟΜΘΣ 

UFS[Nt] 0,75 0,75 N,Ed/Nt,Rd (6.2.3.(1)) 

UFS[NtMy
Mz] 

0,62 0,67 
(My,Ed/My,N,Rd)^ 2.00 + 
(Mz,Ed/Mz,N,Rd)^2.00 

(6.2.9.1.(6)) 

UFS[Vy] 0,00 0,00 Vy,Ed/Vy,T,Rd (6.2.6-7) 

UFS[Vz] 0,03 0,03 Vz,Ed/Vz,T,Rd (6.2.6-7) 

UFS[VyT] 0,00 0,00 Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) (6.2.6) 

UFS[VzT] 0,00 0,00 Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) (6.2.6) 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΛΟΓΟΣ 

  0,75 0,75 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΘΣ ΑΡΟΔΟΤΙΚOΤΘΤΑΣ 
ΔΙΑΤΟΜΘ 

ΟΚ 
 

Ρίνακασ 5.16 – Συνολικόσ ζλεγχοσ διατομισ 

 

Μζλοσ 14 

Το Μζλοσ 14 (Σχιμα 5.42) ανικει ςτθν κάτω κφρια δοκό τθσ οποίασ τα μζλθ κλίβονται. Το 

μζλοσ αυτό δζχεται τθ μζγιςτθ αξονικι κλιπτικι δφναμθ και αποτελεί το πιο κρίςιμο μζλοσ 

τθσ δοκοφ. Ραρακάτω κα γίνει πλιρθσ ζλεγχοσ του μζλουσ και εφρεςθ τθσ αντοχισ του 

μζςω υπολογιςμϊν με το χζρι. Στθ ςυνζχεια θ αντοχι αυτι κα ςυγκρικεί με αυτι που 

προςδιορίηει το πρόγραμμα ςτατικϊν επιλφςεων Robot ϊςτε να αξιολογθκεί θ ορκότθτα 

των αποτελεςμάτων του προγράμματοσ. 

 

Σχιμα 5.42 – Απεικόνιςθ Μζλουσ 14 ςτο δικτυωτό πρόβολο 
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Ραρακάτω παρουςιάηεται ζνασ πίνακασ με τα χαρακτθριςτικά τθσ διατομισ του μζλουσ  

(Ρίνακασ 5.17). 

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΑ ΡΕΙΓΑΦΘ ΣΥΜΒΟΛΟΥ 

ΜΕΛΟΣ 14 

ΙΔΙΟΤΘΤΕΣ ΔΙΑΤΟΜΘΣ : CHS 355.6x25 

Ax 260,00 cm2 ΕΜΒΑΔΟ ΔΙΑΤΟΜΘΣ 

Ay 165,52 cm2 Εμβαδό διάτμθςθσ - Υ άξονασ 

Az 165,52 cm2 Εμβαδό διάτμθςθσ - Η άξονασ 

Ix 71.360,00 cm4 ΣΤΕΡΤΙΚΘ ΣΤΑΘΕΑ 

Iy 35.680,00 cm4 ΟΡΘ ΑΔΑΝΕΙΑΣ ΔΙΑΤΟΜΘΣ ΡΕΙ ΤΟΝ ΑΞΟΝΑ Υ 

Iz 35.680,00 cm4 ΟΡΘ ΑΔΑΝΕΙΑΣ ΔΙΑΤΟΜΘΣ ΡΕΙ ΤΟΝ ΑΞΟΝΑ Η 

Wply 2.737,62 cm3 ΡΛΑΣΤΙΚΘ ΟΡΘ ΑΝΤΙΣΤΑΣΘΣ ΡΕΙ ΤΟΝ (ΚΥΙΟ) ΑΞΟΝΑ Υ 

Wplz 2.737,62 cm3 ΡΛΑΣΤΙΚΘ ΟΡΘ ΑΝΤΙΣΤΑΣΘΣ ΡΕΙ ΤΟΝ (ΑΣΘΕΝΘ) ΑΞΟΝΑ Η 

h 35,60 cm ΥΨΟΣ ΔΙΑΤΟΜΘΣ 

b 35,60 cm ΡΛΑΤΟΣ ΔΙΑΤΟΜΘΣ 

tf 2,50 cm ΡΑΧΟΣ ΡΕΛΜΑΤΟΣ 

tw 2,50 cm ΡΑΧΟΣ ΚΟΜΟΥ 

ry 11,70 cm ΑΚΤΙΝΑ ΑΔΑΝΕΙΑΣ - ΑΞΟΝΑΣ Υ 

rz 11,70 cm ΑΚΤΙΝΑ ΑΔΑΝΕΙΑΣ - ΑΞΟΝΑΣ Η 
 

Ρίνακασ 5.17 – Χαρακτθριςτικά διατομισ του μζλουσ 

 

Στθ ςυνζχεια παρουςιάηονται πλθροφορίεσ ςχετικά με το υλικό και τθ κατθγορία τθσ 

διατομισ του μζλουσ (Ρίνακασ 5.18-5.19). 

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΕΣ 
ΜΟΝ
ΑΔΑ 

ΡΕΙΓΑΦΘ ΣΥΜΒΟΛΟΥ 
ΚΑΝΟΝΙ
ΣΜΟΣ 

ΥΛΙΚΟ 

ΟΝΟΜΑ     S355  ( S355 )   

fy 355,00 MPa ΑΝΤΟΧΘ ΔΙΑΟΘΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (3.2) 

fu 490,00 MPa Οριακι εφελκυςτικι αντοχι - χαρακτθριςτικι τιμι (3.2) 

gM0 1,00   ΜΕΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΘΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (6.1.(1)) 

gM1 1,00   ΜΕΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΘΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (6.1.(1)) 

gM2 1,25   ΜΕΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΘΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (6.1.(1)) 
 

Ρίνακασ 5.18 – Υλικό και ςυντελεςτζσ αςφαλείασ του μζλουσ 
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ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΑ ΡΕΙΓΑΦΘ ΣΥΜΒΟΛΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 

ΚΑΤΘΓΟΙΑ ΔΙΑΤΟΜΘΣ 

cf 2,5 cm ΡΛΑΤΟΣ ΡΕΛΜΑΤΟΣ (ΡΙΝΑΚΑΣ 5.2) 

tf 2,5 cm ΡΑΧΟΣ ΡΕΛΜΑΤΟΣ (ΡΙΝΑΚΑΣ 5.2) 

cf/tf 1,00   ΛΥΓΘΟΤΘΤΑ ΡΕΛΜΑΤΟΣ (ΡΙΝΑΚΑΣ 5.2) 

KLF 1   ΚΑΤΘΓΟΙΑ ΡΕΛΜΑΤΟΣ (5.5.2) 

cw 35,56 cm ΥΨΟΣ ΚΟΜΟΥ (ΡΙΝΑΚΑΣ 5.2) 

tw 2,5 cm ΡΑΧΟΣ ΚΟΜΟΥ (ΡΙΝΑΚΑΣ 5.2) 

cw/tw 14,22   ΛΥΓΘΟΤΘΤΑ ΚΟΜΟΥ (ΡΙΝΑΚΑΣ 5.2) 

KLW 1   ΚΑΤΘΓΟΙΑ ΚΟΜΟΥ (5.5.2) 

KL 1   ΚΑΤΘΓΟΙΑ ΔΙΑΤΟΜΘΣ (5.5.2) 
 

Ρίνακασ 5.19 – Κατθγορία διατομισ του μζλουσ 

 

Ραρουςιάηονται οι δράςεισ ςχεδιαςμοφ του μζλουσ (Ρίνακασ 5.20). 

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΕΣ 
ΜΟΝΑ

ΔΑ 
ΡΕΙΓΑΦΘ ΣΥΜΒΟΛΟΥ 

ΔΙΑΤΟ
ΜΘ 

ΕΣΩΤΕΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΕ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ ΣΘΜΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ 

N,Ed 7.023,43 kN ΑΞΟΝΙΚΘ (ΘΛΙΡΤΙΚΘ) ΔΥΝΑΜΘ Ν.Εd 

Tt,Ed 0,42 kN*m ΟΡΘ ΣΤΕΨΘΣ 

My,Ed -215,66 kN*m ΟΡΘ ΚΑΜΨΘΣ Μy.Ed 

Mz,Ed -7,50 kN*m ΟΡΘ ΚΑΜΨΘΣ Μz.Ed 

Vy,Ed -4,25 kN ΔΥΝΑΜΘ ΔΙΑΤΜΘΣΘΣ Vy.Ed 

Vz,Ed 57,81 kN ΔΥΝΑΜΘ ΔΙΑΤΜΘΣΘΣ Vz.Ed 

ΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ ΣΘΜΕΙΑ ΤΘΣ ΔΙΑΤΟΜΘΣ 

Tau,ty,Ed 0,11 MPa ΔΙΑΤΜΘΤΙΚΘ ΤΑΣΘ ΛΟΓΩ ΣΤΕΡΤΙΚΘΣ ΟΡΘΣ Tt.Ed (6.2.7) 

Tau,tz,Ed 0,11 MPa ΔΙΑΤΜΘΤΙΚΘ ΤΑΣΘ ΛΟΓΩ ΣΤΕΡΤΙΚΘΣ ΟΡΘΣ Tt.Ed (6.2.7) 

 

Ρίνακασ 5.20 – Δράςεισ ςχεδιαςμοφ του μζλουσ 

 

Στον επόμενο πίνακα (Ρίνακασ 5.21) παρουςιάηεται θ αντοχι του κλιβόμενου μζλουσ ςε 

καμπτικό λυγιςμό. Για κάκε ζνα μζγεκοσ που παρατίκεται ζχει βρεκεί και θ αντίςτοιχθ τιμι 

του μεγζκουσ μζςω υπολογιςμϊν που ζγιναν με το χζρι. Με αυτό τον τρόπο μποροφμε να 

αξιολογιςουμε τθν ορκότθτα των αποτελεςμάτων του προγράμματοσ ςτατικϊν επιλφςεων 

Robot. 
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ΣΥΜΒΟΛ
Ο 

ΤΙΜΕΣ 
(Robot) 

ΤΙΜΕΣ 
(ΜΕ ΤΟ 

ΧΕΙ) 

ΜΟ
ΝΑ
ΔΑ 

ΡΕΙΓΑΦΘ ΣΥΜΒΟΛΟΥ 
ΚΑΝΟΝΙΣΜ

ΟΣ 

ΡΑΑΜΕΤΟΙ ΑΝΑΛΥΣΘΣ ΚΑΜΡΤΙΚΟΥ ΛΥΓΙΣΜΟΥ 

ΚΑΜΡΤΙΚΟΣ ΛΥΓΙΣΜΟΣ ΡΕΙ ΤΟΝ ΑΞΟΝΑ Υ ΤΘΣ ΔΙΑΤΟΜΘΣ 

L 3,29 3,29 m ΜΘΚΟΣ ΜΕΛΟΥΣ   

ΚΑΜΡΥ
ΛΘ,y 

a a   ΚΑΜΡΥΛΘ ΛΥΓΙΣΜΟΥ 
(ΡΙΝΑΚΑΣ 
6.2) 

β 0,90 0,90   
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΘΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΜΘΚΟΥΣ 
ΛΥΓΙΣΜΟΥ 

  

Lcr,y 2,96 2,96 m ΕΝΕΓΟ ΜΘΚΟΣ ΛΥΓΙΣΜΟΥ (6.3.1.2.(1)) 

Lamy 25,27 25,30   ΛΟΓΟΣ ΛΥΓΘΟΤΘΤΑΣ (6.3.1.2.(1)) 

Lam_y 0,33 0,33   ΑΝΘΓΜΕΝΘ ΛΥΓΘΟΤΘΤΑ (6.3.1.2.(1)) 

alfa,y 0,21 0,21   ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΘΣ ΑΤΕΛΕΙΩΝ (6.3.1.2.(2)) 

fi,y 0,57 0,57   ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΘΣ ΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Χ (6.3.1.2.(1)) 

Xy 0,97 0,97   ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΘΣ ΜΕΙΩΣΘΣ ΓΙΑ ΛΥΓΙΣΜΟ (6.3.1.2.(1)) 

Ny,b,Rd 8.955,13 8.954,21 kN 
ΑΝΤΟΧΘ ΣΕ ΛΥΓΙΣΜΟ ΘΛΙΒΟΜΕΝΟΥ 
ΜΕΛΟΥΣ 

(6.3.1.1.(3)) 

ΚΑΜΡΤΙΚΟΣ ΛΥΓΙΣΜΟΣ ΡΕΙ ΤΟΝ ΑΞΟΝΑ Η ΤΘΣ ΔΙΑΤΟΜΘΣ 

L 3,29 3,29 m ΜΘΚΟΣ ΜΕΛΟΥΣ   

ΚΑΜΡΥ
ΛΘ,z 

a a   ΚΑΜΡΥΛΘ ΛΥΓΙΣΜΟΥ 
(ΡΙΝΑΚΑΣ 
6.2) 

β 0,90 0,90   
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΘΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΜΘΚΟΥΣ 
ΛΥΓΙΣΜΟΥ 

  

Lcr,z 2,96 2,96 m ΕΝΕΓΟ ΜΘΚΟΣ ΛΥΓΙΣΜΟΥ (6.3.1.2.(1)) 

Lamz 25,27 25,30   ΛΟΓΟΣ ΛΥΓΘΟΤΘΤΑΣ (6.3.1.2.(1)) 

Lam_y 0,33 0,33   ΑΝΘΓΜΕΝΘ ΛΥΓΘΟΤΘΤΑ (6.3.1.2.(1)) 

alfa,z 0,21 0,21   ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΘΣ ΑΤΕΛΕΙΩΝ (6.3.1.2.(2)) 

fi,z 0,57 0,57   ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΘΣ ΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Χ (6.3.1.2.(1)) 

Xz 0,97 0,97   ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΘΣ ΜΕΙΩΣΘΣ ΓΙΑ ΛΥΓΙΣΜΟ (6.3.1.2.(1)) 

Nz,b,Rd 8.955,13 8.954,21 kN 
ΑΝΤΟΧΘ ΣΕ ΛΥΓΙΣΜΟ ΘΛΙΒΟΜΕΝΟΥ 
ΜΕΛΟΥΣ 

(6.3.1.1.(3)) 

 

Ρίνακασ 5.21 – Αντοχι κλιβόμενου μζλουσ ςε λυγιςμό 

Στθ ςυνζχεια υπολογίηεται θ αντοχι του μζλουσ ςε ςτρεπτοκαμπτικό λυγιςμό. Για μζλθ με 

κοίλεσ διατομζσ δεν χρειάηονται ζλεγχο ςε ςτρεπτοκαμπτικό λυγιςμό (XLT = 1,00). 

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΕΣ ΡΕΙΓΑΦΘ ΣΥΜΒΟΛΟΥ 
ΚΑΝΟΝΙΣΜ

ΟΣ 

ΡΑΑΜΕΤΟΙ ΑΝΑΛΥΣΘΣ ΣΤΕΡΤΟΚΑΜΡΤΙΚΟΥ ΛΥΓΙΣΜΟΥ 

Μζλθ με κοίλεσ διατομζσ δεν χρειάηονται ζλεγχο ςε πλευρικό/ςτρεπτοκαμπτικό λυγιςμό → XLT = 
1,00 

XLT 1,00 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΘΣ ΜΕΙΩΣΘΣ ΓΙΑ ΣΤΕΡΤΟΚΑΜΡΤΙΚΟ ΛΥΓΙΣΜΟ (6.3.2.2.(1)) 

Mb,Rd 971,85 971,86 kN*m 
ΑΝΤΟΧΘ ΣΕ ΣΤΕΡΤΟΚΑΜΡΤΙΚΟ 
ΛΥΓΙΣΜΟ 

(6.3.2.1.(3)) 

 

Ρίνακασ 5.22 – Αντοχι καμπτόμενου μζλουσ ςε λυγιςμό 
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Στθ ςυνζχεια υπολογίηονται οι ςυντελεςτζσ αλλθλεπίδραςθσ kij. To πρόγραμμα ςτατικϊν 

επιλφςεων Robot υπολογίηει τουσ ςυντελεςτζσ χρθςιμοποιϊντασ τθ Μζκοδο 1 (Ρίνακασ 

5.23) του Ευρωκϊδικα 3 (Ραράρτθμα Α). Για λόγουσ ευκολίασ κατά τθν εφρεςθ των 

ςυντελεςτϊν με το χζρι κα χρθςιμοποιθκεί θ Μζκοδοσ 2 (Ρίνακασ 5.24) του Ευρωκϊδικα 3 

(Ραράρτθμα Β).  

ΣΥΜΒ
ΟΛΟ 

ΤΙΜΕΣ 
(Robot) 

ΜΟ
ΝΑ
ΔΑ 

ΡΕΙΓΑΦΘ ΣΥΜΒΟΛΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΛΛΘΛΕΡΙΔΑΣΘΣ 

ΡΑΑΤΘΜΑ Α – ΜΕΘΟΔΟΣ 1 

L 3,29 m ΜΘΚΟΣ ΜΕΛΟΥΣ   

β 0,90   ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΘΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΜΘΚΟΥΣ ΛΥΓΙΣΜΟΥ   

Lt 2,96 m ΜΘΚΟΣ ΛΥΓΙΣΜΟΥ    

Ncr,y 84.419,56 kN ΦΟΤΙΟ ΛΥΓΙΣΜΟΥ Euler ΣΤΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ Υ (ΡΙΝΑΚΑΣ Α.1) 

Ncr,z 84.419,56 kN ΦΟΤΙΟ ΛΥΓΙΣΜΟΥ Euler ΣΤΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ Η (ΡΙΝΑΚΑΣ Α.1) 

Miy 1,00   ΣΥΝΤ. ΥΡΟΛΟΓ. ΤΩΝ ΣΥΝΤ. ΑΛΛΕΛΕΡΙΔΑΣΘΣ kij (ΡΙΝΑΚΑΣ Α.1) 

Miz 1,00   ΣΥΝΤ. ΥΡΟΛΟΓ. ΤΩΝ ΣΥΝΤ. ΑΛΛΕΛΕΡΙΔΑΣΘΣ kij (ΡΙΝΑΚΑΣ Α.1) 

wy 1,36   
ΣΥΝΤ. ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΜΕ ΤΟ ΡΘΛΙΚΟ ΤΩΝ ΙΔΙΟΤ. ΤΘΣ 
ΔΙΑΤ. 

(ΡΙΝΑΚΑΣ Α.1) 

wz 1,36   
ΣΥΝΤ. ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΜΕ ΤΟ ΡΘΛΙΚΟ ΤΩΝ ΙΔΙΟΤ. ΤΘΣ 
ΔΙΑΤ. 

(ΡΙΝΑΚΑΣ Α.1) 

Lam_0 0,00   
ΣΧΕΤ. ΛΥΓΘ. ΕΝΑΝΤΙ ΡΛΑΓΙΟΣΤ. ΛΥΓΙΣ. (ΣΤΑΘ. 
ΟΡΘ) 

(ΡΙΝΑΚΑΣ Α.1) 

Cmy,0 1,00   
ΡΑΑΜΕΤ. ΣΧΕΤΙΚΘ ΜΕ ΤΘΝ ΚΑΤ. ΤΘΣ 
ΚΑΜΡΤ.ΟΡΘΣ 

(ΡΙΝΑΚΑΣ Α.2) 

Cmz,0 1,00   
ΡΑΑΜΕΤ. ΣΧΕΤΙΚΘ ΜΕ ΤΘΝ ΚΑΤ. ΤΘΣ 
ΚΑΜΡΤ.ΟΡΘΣ 

(ΡΙΝΑΚΑΣ Α.2) 

Cmy 1,00   
ΡΑΑΜΕΤ. ΣΧΕΤΙΚΘ ΜΕ ΤΘΝ ΚΑΤ. ΤΘΣ 
ΚΑΜΡΤ.ΟΡΘΣ 

(ΡΙΝΑΚΑΣ Α.1) 

Cmz 1,00   
ΡΑΑΜΕΤ. ΣΧΕΤΙΚΘ ΜΕ ΤΘΝ ΚΑΤ. ΤΘΣ 
ΚΑΜΡΤ.ΟΡΘΣ 

(ΡΙΝΑΚΑΣ Α.1) 

Cmy,0
LT 

1,00   
ΡΑΑΜΕΤ. ΣΧΕΤΙΚΘ ΜΕ ΤΘΝ ΚΑΤ. ΤΘΣ 
ΚΑΜΡΤ.ΟΡΘΣ 

(ΡΙΝΑΚΑΣ Α.2) 

CmyLT 0,00   
ΡΑΑΜΕΤ. ΣΧΕΤΙΚΘ ΜΕ ΤΘΝ ΚΑΤ. ΤΘΣ 
ΚΑΜΡΤ.ΟΡΘΣ 

(ΡΙΝΑΚΑΣ Α.1) 

CmLT 1,00   
ΡΑΑΜΕΤ. ΣΧΕΤΙΚΘ ΜΕ ΤΘΝ ΚΑΤ. ΤΘΣ 
ΚΑΜΡΤ.ΟΡΘΣ 

(ΡΙΝΑΚΑΣ Α.1) 

aLT 0,01   ΣΥΝΤ. ΥΡΟΛ. ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΛΛΘΛΕΡ. Kij (ΡΙΝΑΚΑΣ Α.1) 

bLT 0,00   ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΘΣ ΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Cyy (ΡΙΝΑΚΑΣ Α.1) 

Cyy 1,41   ΣΥΝΤ. ΥΡΟΛ. ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΛΛΘΛΕΡ. Kij (ΡΙΝΑΚΑΣ Α.1) 

cLT 0,00   ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΘΣ ΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Cyz (ΡΙΝΑΚΑΣ Α.1) 

Cyz 1,46   ΣΥΝΤ. ΥΡΟΛ. ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΛΛΘΛΕΡ. Kij (ΡΙΝΑΚΑΣ Α.1) 

dLT 0,00   ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΘΣ ΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Czy (ΡΙΝΑΚΑΣ Α.1) 

Czy 1,46   ΣΥΝΤ. ΥΡΟΛ. ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΛΛΘΛΕΡ. Kij (ΡΙΝΑΚΑΣ Α.1) 

eLT 0,00   ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΘΣ ΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Czz (ΡΙΝΑΚΑΣ Α.1) 

Czz 1,41   ΣΥΝΤ. ΥΡΟΛ. ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΛΛΘΛΕΡ. Kij (ΡΙΝΑΚΑΣ Α.1) 

kyy 0,77   ΡΑΑΜΕΤΟΣ ΑΛΛΘΛΕΡΙΔΑΣΘΣ (ΡΙΝΑΚΑΣ Α.1) 

kyz 0,45   ΡΑΑΜΕΤΟΣ ΑΛΛΘΛΕΡΙΔΑΣΘΣ (ΡΙΝΑΚΑΣ Α.1) 

kzy 0,45   ΡΑΑΜΕΤΟΣ ΑΛΛΘΛΕΡΙΔΑΣΘΣ (ΡΙΝΑΚΑΣ Α.1) 
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kzz 0,77   ΡΑΑΜΕΤΟΣ ΑΛΛΘΛΕΡΙΔΑΣΘΣ (ΡΙΝΑΚΑΣ Α.1) 
 

Ρίνακασ 5.23 – Συντελεςτζσ αλλθλεπίδραςθσ – Μζκοδοσ 1 – Ραράρτθμα Α 

 

ΣΥΜΒΟΛ
Ο 

ΤΙΜΕΣ 
(ΜΕ ΤΟ 

ΧΕΙ) 

ΜΟΝΑ
ΔΑ 

ΡΕΙΓΑΦΘ ΣΥΜΒΟΛΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΛΛΘΛΕΡΙΔΑΣΘΣ 

ΡΑΑΤΘΜΑ B 

My,Ed,15 14 -215,66 kN*m ΟΡΘ ΚΑΜΨΘΣ Μy.Ed ΣΤΟ ΑΚΟ 15 ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ 14 

My,Ed,16 14 -36,32 kN*m ΟΡΘ ΚΑΜΨΘΣ Μy.Ed ΣΤΟ ΑΚΟ 16 ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ 14 

ψ 0,17   
ΡΑΑΜΕΤ. ΣΧΕΤΙΚΘ ΜΕ ΤΘΝ ΚΑΤ. ΤΘΣ 
ΚΑΜΡΤ.ΟΡΘΣ 

(ΡΙΝΑΚΑΣ Β.3) 

cmy 0,67   
ΡΑΑΜΕΤ. ΣΧΕΤΙΚΘ ΜΕ ΤΘΝ ΚΑΤ. ΤΘΣ 
ΚΑΜΡΤ.ΟΡΘΣ 

(ΡΙΝΑΚΑΣ Β.3) 

Mz,Ed,15 14 -7,50  kN*m ΟΡΘ ΚΑΜΨΘΣ Μz.Ed ΣΤΟ ΑΚΟ 15 ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ 14 

Mz,Ed,16 14 6,47  kN*m ΟΡΘ ΚΑΜΨΘΣ Μz.Ed ΣΤΟ ΑΚΟ 16 ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ 14 

ψ -0,86   
ΡΑΑΜΕΤ. ΣΧΕΤΙΚΘ ΜΕ ΤΘΝ ΚΑΤ. ΤΘΣ 
ΚΑΜΡΤ.ΟΡΘΣ 

(ΡΙΝΑΚΑΣ Β.3) 

cmz 0,25   
ΡΑΑΜΕΤ. ΣΧΕΤΙΚΘ ΜΕ ΤΘΝ ΚΑΤ. ΤΘΣ 
ΚΑΜΡΤ.ΟΡΘΣ 

(ΡΙΝΑΚΑΣ Β.3) 

λy 0,33   ΑΝΘΓΜΕΝΘ ΛΥΓΘΟΤΘΤΑ ΡΕΙ ΤΟΝ ΑΞΟΝΑ Υ (6.3.1.2.(1)) 

Xy 0,97   ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΘΣ ΜΕΙΩΣΘΣ ΓΙΑ ΛΥΓΙΣΜΟ (6.3.1.2.(1)) 

NEd 7.023,43 kN ΑΞΟΝΙΚΘ ΔΥΝΑΜΘ Ν.Εd   

NRk 9230,00 kN ΑΝΤΟΧΘ ΡΛΘΟΥΣ ΔΙΑΤΟΜΘΣ ΣΕ ΔΙΑΟΘ   

γΜ1 1,00   ΜΕΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΘΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (6.1.(1)) 

kyy 0,74   ΡΑΑΜΕΤΟΣ ΑΛΛΘΛΕΡΙΔΑΣΘΣ (ΡΙΝΑΚΑΣ Β.1) 

kzy 0,44   ΡΑΑΜΕΤΟΣ ΑΛΛΘΛΕΡΙΔΑΣΘΣ (ΡΙΝΑΚΑΣ Β.1) 

λz 0,33   ΑΝΘΓΜΕΝΘ ΛΥΓΘΟΤΘΤΑ ΡΕΙ ΤΟΝ ΑΞΟΝΑ Η (6.3.1.2.(1)) 

Xz 0,97   ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΘΣ ΜΕΙΩΣΘΣ ΓΙΑ ΛΥΓΙΣΜΟ (6.3.1.2.(1)) 

NEd 7.023,43 kN ΑΞΟΝΙΚΘ ΔΥΝΑΜΘ Ν.Εd   

NRk 9230,00 kN ΑΝΤΟΧΘ ΡΛΘΟΥΣ ΔΙΑΤΟΜΘΣ ΣΕ ΔΙΑΟΘ   

γΜ1 1,00   ΜΕΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΘΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (6.1.(1)) 

kzz 0,28   ΡΑΑΜΕΤΟΣ ΑΛΛΘΛΕΡΙΔΑΣΘΣ (ΡΙΝΑΚΑΣ Β.1) 

kyz 0,17   ΡΑΑΜΕΤΟΣ ΑΛΛΘΛΕΡΙΔΑΣΘΣ (ΡΙΝΑΚΑΣ Β.1) 
 

Ρίνακασ 5.24 – Συντελεςτζσ αλλθλεπίδραςθσ – Μζκοδοσ 2 – Ραράρτθμα Β 

Ππωσ παρατθροφμε οι ςυντελεςτζσ kzz και kyz που βρικαμε κάνοντασ τουσ υπολογιςμοφσ με 

το χζρι χρθςιμοποιϊντασ τθ δεφτερθ μζκοδο διαφζρουν αρκετά από τουσ αντίςτοιχουσ 

ςυντελεςτζσ που μασ δίνει το Robot χρθςιμοποιϊντασ τθ πρϊτθ μζκοδο. Το γεγονόσ ότι το 

Robot μασ δίνει τθν ίδια τιμι για τουσ ςυντελεςτζσ kyy και kzz μασ κάνει να αμφιςβθτοφμε 

τθν ορκότθτα υπολογιςμοφ των ςυντελεςτϊν, αφοφ γνωρίηουμε πωσ  ο ςυντελεςτισ kyy 

εξαρτάται από τθν κατανομι των καμπτικϊν ροπϊν Μy και ο ςυντελεςτισ  kzz εξαρτάται 

από τθν κατανομι των καμπτικϊν ροπϊν Mz. Επειδι λοιπόν οι κατανομζσ των ροπϊν ςτο 

μζλοσ που εξετάηουμε διαφζρουν ςε μζγεκοσ είναι λογικό να προκφπτουν διαφορετικζσ 
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τιμζσ για τουσ δφο ςυντελεςτζσ. Στον ζλεγχο αντοχισ του μζλουσ ςε ταυτόχρονθ επίδραςθ 

διαξονικισ κάμψθσ και αξονικισ κλίψθσ που κα δοφμε παρακάτω προκφπτει μια ελάχιςτθ 

διαφορά ανάμεςα ςτθν αντοχι του μζλουσ που εμφανίηει το Robot και ςε αυτιν που 

υπολογίηουμε με το χζρι. 

Στον επόμενο πίνακα (Ρίνακασ 5.25) παρουςιάηονται οι αντοχζσ ςχεδιαςμοφ του μζλουσ. 

Για κάκε ζνα μζγεκοσ που παρατίκεται ζχει βρεκεί και θ αντίςτοιχθ τιμι του μεγζκουσ 

μζςω υπολογιςμϊν που ζγιναν με το χζρι. Με αυτό τον τρόπο μποροφμε να αξιολογιςουμε 

τθν ορκότθτα των αποτελεςμάτων του προγράμματοσ ςτατικϊν επιλφςεων Robot. 

ΣΥΜΒΟΛΟ 
ΤΙΜΕΣ 

(ROBOT) 

ΤΙΜΕΣ 
(ΜΕ ΤΟ 

ΧΕΙ) 

ΜΟΝΑ
ΔΑ 

ΡΕΙΓΑΦΘ ΣΥΜΒΟΛΟΥ 
ΚΑΝΟΝΙΣ

ΜΟΣ 

ΑΝΤΟΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  

Nc,Rd 9.230,00 9.230,00 kN ΘΛΙΡΤΙΚΘ ΑΝΤΟΧΘ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (6.2.4) 

Nb,Rd 8.955,13 8.954,21 kN 
ΑΝΤΟΧΘ ΣΕ ΛΥΓΙΣΜΟ ΘΛΙΒΟΜΕΝΟΥ 
ΜΕΛΟΥΣ 

(6.3.1.1) 

ΡΕΙ ΤΟΝ ΑΞΟΝΑ Υ ΤΘΣ ΔΙΑΤΟΜΘΣ 

My,pl,Rd 971,85 971,86 kN*m 
ΡΛΑΣΤΙΚΘ ΟΡΘ ΑΝΤΟΧΘΣ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

(6.2.5.(2)) 

My,c,Rd 971,85 971,86 kN*m ΟΡΘ ΑΝΤΟΧΘΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (6.2.5.(2)) 

My,N,Rd 361,06 340,82 kN*m 
ΜΕΙΩΜΕΝΘ ΡΛΑΣΤ. ΟΡΘ ΑΝΤΟΧΘΣ 
ΣΧΕΔ. ΛΟΓΩ ΑΞΟΝΙΚΘΣ 

(6.2.9.1) 

Vy,c,Rd 3.392,51 3.392,49 kN 
ΡΛΑΣΤΙΚΘ ΔΙΑΤΜΘΤΙΚΘ ΑΝΤΟΧΘ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

(6.2.6.(2)) 

Vy,T,Rd 3.390,77 3.390,67 kN ΑΝΤΟΧΘ ΣΕ ΔΙΑΤΜΘΣΘ ΚΑΙ ΣΤΕΨΘ (6.2.7) 

ΡΕΙ ΤΟΝ ΑΞΟΝΑ Η ΤΘΣ ΔΙΑΤΟΜΘΣ 

Mz,pl,Rd 971,85 971,86 kN*m 
ΡΛΑΣΤΙΚΘ ΟΡΘ ΑΝΤΟΧΘΣ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

(6.2.5.(2)) 

Mz,c,Rd 971,85 971,86 kN*m ΟΡΘ ΑΝΤΟΧΘΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (6.2.5.(2)) 

Mz,N,Rd 361,06 340,82 kN*m 
ΜΕΙΩΜΕΝΘ ΡΛΑΣΤ. ΟΡΘ ΑΝΤΟΧΘΣ 
ΣΧΕΔ. ΛΟΓΩ ΑΞΟΝΙΚΘΣ 

(6.2.9.1) 

Vz,c,Rd 3.392,51 3.392,49 kN 
ΡΛΑΣΤΙΚΘ ΔΙΑΤΜΘΤΙΚΘ ΑΝΤΟΧΘ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

(6.2.6.(2)) 

Vz,T,Rd 3.390,77 3.390,67 kN ΑΝΤΟΧΘ ΣΕ ΔΙΑΤΜΘΣΘ ΚΑΙ ΣΤΕΨΘ (6.2.7) 
 

Ρίνακασ 5.25 – Αντοχζσ ςχεδιαςμοφ 

 

Στθ ςυνζχεια παρουςιάηεται ζνασ πίνακασ (Ρίνακασ 5.26) όπου γίνεται ζλεγχοσ απομείωςθσ 

τθσ πλαςτικισ ροπισ αντοχισ λόγω επίδραςθσ τθσ αξονικισ δφναμθσ, ζλεγχοσ απομείωςθσ 

τθσ πλαςτικισ ροπισ αντοχισ λόγω παρουςίασ διάτμθςθσ και τζλοσ ζλεγχοσ ςε 

ςυνδυαςμζνθ διατμθτικι δφναμθ και ςτρεπτικι ροπι. 
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ΣΥΜΒΟΛΟ 
ΤΙΜΕΣ 

(Robot) 

ΤΙΜΕΣ 
(ΜΕ ΤΟ 

ΧΕΙ) 

ΜΟΝΑ
ΔΑ 

ΡΕΙΓΑΦΘ ΣΥΜΒΟΛΟΥ 
ΚΑΝΟΝΙΣ

ΜΟΣ 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΟΜΘΣ ΣΕ ΚΑΜΨΘ ΡΕΙ ΤΟΝ ΑΞΟΝΑ Υ ΚΑΙ ΑΞΟΝΙΚΘ ΔΥΝΑΜΘ (ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΑΡΟΜΕΙΩΣΘΣ ΡΛΑΣΤΙΚΘΣ ΟΡΘΣ ΑΝΤΟΧΘΣ ΛΟΓΩ ΕΡΙΔΑΣΘΣ ΤΘΣ ΑΞΟΝΙΚΘΣ ΔΥΝΑΜΘΣ) 

N,Ed 7.023,43   kN ΑΞΟΝΙΚΘ ΘΛΙΡΤΙΚΘ ΔΥΝΑΜΘ Ν.Εd   

Νpl,Rd 
 

9.230,00 kN ΘΛΙΡΤΙΚΘ ΑΝΤΟΧΘ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ   

0,25*Νpl,Rd 
 

2.307,50 kN άρα NEd > 0,25*Νpl,Rd   

άρα χρειάηεται να γίνει πρόβλεψθ για τθν επίδραςθ τθσ αξονικισ ςτθ πλαςτικι ροπι αντοχισ 

My,pl,Rd 971,85 971,86 kN*m 
ΡΛΑΣΤΙΚΘ ΟΡΘ ΑΝΤΟΧΘΣ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΡΕΙ ΤΟΝ Υ 

  

n 
 

0,76   n = Ned/Νpl,Rd   

a 
 

0,64   a = (2*A/π)/Α   

My,N,Rd 
 

340,82 kN*m My,N,Rd = My,pl,Rd*(1-n)/(1-0,5*a)   

ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΟΜΘΣ ΣΕ ΚΑΜΨΘ ΡΕΙ ΤΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ Υ,Η ΚΑΙ ΤΕΜΝΟΥΣΑΣ ΔΥΝΑΜΘ (ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΑΡΟΜΕΙΩΣΘΣ ΡΛΑΣΤΙΚΘΣ ΟΡΘΣ ΑΝΤΟΧΘΣ ΛΟΓΩ ΡΑΟΥΣΙΑΣ ΔΙΑΤΜΘΣΘΣ) 

Vy,Ed -4,25   kN ΔΥΝΑΜΘ ΔΙΑΤΜΘΣΘΣ Vy.Ed 

Vz,Ed 57,81   kN ΔΥΝΑΜΘ ΔΙΑΤΜΘΣΘΣ Vz.Ed 

Vy,c,Rd   3.392,49 kN 
ΡΛΑΣΤΙΚΘ ΔΙΑΤΜΘΤΙΚΘ ΑΝΤΟΧΘ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

(6.2.6.(2)) 

Vz,c,Rd   3.392,49 kN 
ΡΛΑΣΤΙΚΘ ΔΙΑΤΜΘΤΙΚΘ ΑΝΤΟΧΘ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

(6.2.6.(2)) 

0,5*Vy,c,Rd   1.696,24       

0,5*Vz,c,Rd   1.696,24       

Vy,Ed < 0,5*Vy,c,Rd και Vz,Ed < 0,5*Vz,c,Rd άρα δεν απαιτείται απομείωςθ τθσ πλαςτικισ ροπισ 
αντοχισ λόγω διάτμθςθσ 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΟΜΘΣ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΘ ΔΙΑΤΜΘΤΙΚΘ ΔΥΝΑΜΘ ΚΑΙ ΣΤΕΡΤΙΚΘ ΟΡΘ 

Tau,ty,Ed 0,11   MPa 
ΔΙΑΤΜΘΤΙΚΘ ΤΑΣΘ ΛΟΓΩ 
ΣΤΕΡΤΙΚΘΣ ΟΡΘΣ Tt.Ed 

(6.2.7) 

Vy,pl,Rd   3.392,49 kN 
ΡΛΑΣΤΙΚΘ ΔΙΑΤΜΘΤΙΚΘ ΑΝΤΟΧΘ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

  

Vy,T,Rd   3.390,67 kN 
Vy,pl,T,Rd = (1-
Tau,ty,Ed/((fy/3^0,5)/γΜΟ)*Vy,pl,Rd 

  

 

Ρίνακασ 5.26 - Ζλεγχοσ απομείωςθσ πλαςτικισ ροπισ αντοχισ λόγω επίδραςθσ τθσ αξονικισ δφναμθσ, ζλεγχοσ 
απομείωςθσ τθσ πλαςτικισ ροπισ αντοχισ λόγω παρουςίασ διάτμθςθσ και ζλεγχοσ ςε ςυνδυαςμζνθ διατμθτικι δφναμθ 
και ςτρεπτικι ροπι 

 

Τζλοσ παρουςιάηεται μια ςφνοψθ όλων των ελζγχων τθσ διατομισ και του μζλουσ ςε μορφι 

λόγων. Στον αρικμθτι τοποκετοφνται οι δράςεισ ςχεδιαςμοφ και ςτον παρονομαςτι οι 

αντοχζσ ςχεδιαςμοφ (Ρίνακασ 5.27). 
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ΣΥΜΒΟΛΟ 
ΤΙΜΕΣ 

(ROBOT) 

ΤΙΜΕΣ 
(ΜΕ 
ΤΟ 

ΧΕΙ) 

ΡΕΙΓΑΦΘ ΣΥΜΒΟΛΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 

ΕΞΙΣΩΣΕΙ ΕΡΑΛΘΘΕΥΣΘΣ 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΟΜΘΣ 

UFS[Nc] 0,76 0,76 N,Ed/Nc,Rd (6.2.4.(1)) 

UFS[NcMyMz] 0,36 0,40 
(My,Ed/My,N,Rd)^ 2.00 + 
(Mz,Ed/Mz,N,Rd)^2.00 

(6.2.9.1.(6)) 

UFS[Vy] 0,00 0,00 Vy,Ed/Vy,T,Rd (6.2.6-7) 

UFS[Vz] 0,02 0,02 Vz,Ed/Vz,T,Rd (6.2.6-7) 

UFS[VyT] 0,00 0,00 Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) (6.2.6) 

UFS[VzT] 0,00 0,00 Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) (6.2.6) 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΛΟΥΣ 

UFB[Nb] 0,78 0,78 N,Ed/Min(Nb,Rd,Nb,T,Rd) (6.3.1) 

UFB[NyMyMz] 0,96 0,95 
N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + 

kyy*My,Ed/(XLT*My,Rk/gM1) + 
kyz*Mz,Ed/(Mz,Rk/gM1) 

(6.3.3.(4)) 

UFB[NzMyMz] 0,89 0,88 
N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + 

kzy*My,Ed/(XLT*My,Rk/gM1) + 
kzz*Mz,Ed/(Mz,Rk/gM1) 

(6.3.3.(4)) 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΛΟΓΟΣ 

  0,96 0,95 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΘΣ ΑΡΟΔΟΤΙΚOΤΘΤΑΣ ΜΕΛΟΣ ΟΚ 

 

Ρίνακασ 5.27 – Συνολικόσ ζλεγχοσ διατομισ και μζλουσ 



Βελτιςτοποίθςθ Δικτυωτοφ Προβόλου μζςω του Παραμετρικοφ Σχεδιαςμοφ 135 

  
Διερεφνθςθ Υπολογιςτικϊν Μεκόδων Παραμετρικοφ Σχεδιαςμοφ Καταςκευϊν 

  
 

 

Κεφάλαιο 6ο  

Βελτιςτοποίηςη Δικτυωτοφ Προβόλου μζςω του Παραμετρικοφ 

Σχεδιαςμοφ 

 

6.1 Πλεονεκτήματα Παραμετρικήσ Σχεδίαςησ του Δικτυωτοφ Προβόλου 

Σε αυτό το κεφάλαιο κα κατανοιςουμε το κυριότερο πλεονζκτθμα του παραμετρικοφ 

ςχεδιαςμοφ. Συγκεκριμζνα κα δοφμε πωσ αλλάηοντασ κάποιεσ από τισ παραμζτρουσ του 

φορζα μποροφμε πολφ γριγορα να δθμιουργιςουμε διάφορεσ μορφζσ του δικτυωτοφ 

προβόλου και να καταλιξουμε ζτςι ςε ζνα βζλτιςτο ςχεδιαςμό. Θα διαπιςτϊςουμε επίςθσ 

τθν επίδραςθ που ζχει θ μεταβολι του ςτατικοφ φψουσ του προβόλου ςτθν επιλογι των 

κατάλλθλων διατομϊν του φορζα και πωσ διαμορφϊνεται τελικά το ςυνολικό βάροσ τθσ 

καταςκευισ. Τζλοσ κα δοφμε πωσ επιδρά θ αφξθςθ τθσ απόςταςθσ μεταξφ του αρχικοφ και 

του τελικοφ ςθμείου (κατά τθ διεφκυνςθ Υ) του δικτυωτοφ προβόλου ςτο βζλτιςτο 

ςχεδιαςμό τθσ καταςκευισ. 

 

6.2 Μεταβολή του ςτατικοφ φψουσ του Δικτυωτοφ Προβόλου 

Σε αυτι τθ παράγραφο εξετάηεται θ επίδραςθ που ζχει θ μεταβολι του ςτατικοφ φψουσ 

του δικτυωτοφ προβόλου (για ςτακερό μικοσ φορζα) ςτθν επιλογι των βζλτιςτων 

διατομϊν τθσ καταςκευισ. Αφοφ καταλιξουμε ςτθσ βζλτιςτεσ οικονομικά διατομζσ (για 

ςυγκεκριμζνο ςτατικό φφοσ φορζα), ακροίηοντασ τα βάρθ των μελϊν του φορζα κα 

βλζπουμε κάκε φορά τθν επίδραςθ που ζχει θ μεταβολι του ςτατικοφ φψουσ ςτο ςυνολικό 

βάροσ τθσ καταςκευισ. Συγκεκριμζνα κα προςπακιςουμε για κάκε νζα μορφι φορζα που 

δθμιουργοφμε να εξαντλοφμε όςο γίνεται περιςςότερο τθν αντοχι των διατομϊν και των 

μελϊν ζτςι ϊςτε να γίνει ο ζνασ οικονομικόσ ςχεδιαςμόσ τθσ καταςκευισ. Οι κατθγορίεσ 

των μελϊν που κα προςπακιςουμε να βελτιςτοποιιςομε είναι οι εξισ (Σχιμα 6.1) : 

 ① Τισ διατομζσ των άνω κφριων δοκϊν του προβόλου  

 ② Τισ διατομζσ των κάτω κφριων δοκϊν του προβόλου  

 ③ Τισ διατομζσ των ορκοςτατϊν του φορζα  

 ④ Τισ διατομζσ των διαγϊνιων ράβδων που ςυνδζουν τισ άνω με τισ κάτω κφριεσ 

δοκοφσ  
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Σχήμα 6.1 – Απεικόνιςη κατηγοριϊν μελϊν προσ βελτιςτοποίηςη 

 

Ο τρόποσ με τον οποίο γίνεται θ βζλτιςτθ επιλογι των διατομϊν του φορζα είναι να 

επιλζγεται από κάκε μια από τισ παραπάνω κατθγορίεσ το μζλοσ που δζχεται τθ μζγιςτθ 

καταπόνθςθ και μεταβάλλοντασ τθ διατομι του να φτάνουμε ςε ζνα βζλτιςτο ςχεδιαςμό 

μζςω τθσ εξάντλθςθσ τθσ αντοχισ του μζλουσ. Στθ ςυνζχεια ακροίηοντασ τα βάρθ των 

μελϊν τθσ κάκε κατθγορίασ μποροφμε να δοφμε τθν επίδραςθ που ζχει θ μεταβολι του 

ςτατικοφ φψουσ ςτο ςυνολικό βάροσ τθσ καταςκευισ. Να διευκρινίςουμε ςε αυτό το ςθμείο 

ότι δεν επιλζγονται προσ βελτιςτοποίθςθ οι διαδοκίδεσ που ςυνδζουν τισ δφο άνω και τισ 

δφο κάτω κφριεσ δοκοφσ και οι διαγϊνιεσ ράβδοι που ςυνδζουν τισ δφο άνω κφριεσ δοκοφσ, 

και αυτό γιατί ςτο φορζα δεν αςκοφνται οριηόντια φορτία και άρα μια προςπάκεια 

βελτιςτοποίθςθσ αυτϊν των μελϊν, κα οδθγοφςε ςε πολφ μικρζσ διατομζσ με μικρά πάχθ 

κάτι που κα ιταν αδφνατο να ςυμβεί ςτθ πραγματικότθτα λόγω τον περιοριςμϊν που 

υπάρχουν ςτισ ςυνδζςεισ των μελϊν του φορζα ςχετικά με τα πάχθ των μελϊν που 

ςυνδζονται.  

Στουσ παρακάτω πίνακεσ απεικονίηεται θ διατομι που επιλζγεται για κάκε μια από τισ 

παραπάνω κατθγορίεσ, των ςυνολικό μικοσ των μελϊν τθσ κάκε κατθγορίασ, το βάροσ τθσ 

διατομισ που επιλζγεται ςε κάκε κατθγορία (kG/m) , το ςυνολικό βάροσ των μελϊν τθσ 

κάκε κατθγορίασ και τζλοσ το όριο εξάντλθςθσ του κριςιμότερου μζλουσ κάκε κατθγορίασ 

που προκφπτει από τουσ ελζγχουσ ανοχισ του μζλουσ. 
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Μήκοσ Δικτυωτοφ Προβόλου L = 25.00m 

 

L (m) 25,00   
Μήκοσ 

(m) 
Διατομή 

Όριο 
εξάντλ
ηςησ 

Βάροσ 
(kG/m) 

Βάροσ (kG) 
h (m) 3,50   

Χορδζσ άνω κφριων δοκϊν 50,04 CHS 244.5x20 0,83 111,00 5.554,25 

Χορδζσ κάτω κφριων δοκϊν 50,19 CHS 244.5x25 0,99 135,00 6.775,75 

Χορδζσ κατακόρυφων δοκϊν 55,54 CHS 219.1x6 0,92 31,52 1.750,49 

Χορδζσ διαγϊνιων δοκϊν 69,71 CHS 193.7x5 0,87 23,30 1.624,34 

            Σφνολο 15.704,82 
Πίνακασ 6.1 – Μήκοσ Προβόλου L=25.00m και ςτατικό φψοσ h = 3.50m 

 

L (m) 25,00   
Μήκοσ 

(m) 
Διατομή 

Όριο 
εξάντ
ληςησ 

Βάροσ 
(kG/m) 

Βάροσ (kG) 
h (m) 3,00   

Χορδζσ άνω κφριων δοκϊν 50,03 CHS 323.9x20 0,73 150,00 7.503,90 

Χορδζσ κάτω κφριων δοκϊν 50,13 CHS 355.6x20 0,94 166,00 8.321,52 

Χορδζσ κατακόρυφων δοκϊν 52,63 CHS 219.1x6 0,90 31,52 1.658,59 

Χορδζσ διαγϊνιων δοκϊν 68,39 CHS 193.7x6 0,78 27,76 1.898,37 

      
Σφνολο 19.382,39 

Πίνακασ 6.2 - Μήκοσ Προβόλου L=25.00m και ςτατικό φψοσ h = 3.00m 

 

L (m) 25,00   
Μήκοσ 

(m) 
Διατομή 

Όριο 
εξάντ
ληςησ 

Βάροσ 
(kG/m) 

Βάροσ 
(kG) h (m) 2,50   

Χορδζσ άνω κφριων δοκϊν 50,02 CHS 323.9x25 0,75 184,00 9.202,95 

Χορδζσ κάτω κφριων δοκϊν 50,08 CHS 355.6x25 0,93 204,00 10.216,35 

Χορδζσ κατακόρυφων δοκϊν 52,01 CHS 219.1x6 0,98 31,52 1.639,15 

Χορδζσ διαγϊνιων δοκϊν 68,64 CHS 193.7x6 0,82 27,76 1.905,43 

      
Σφνολο 22.963,89 

Πίνακασ 6.3 - Μήκοσ Προβόλου L=25.00m και ςτατικό φψοσ h = 2.50m 

 

L (m) 25,00   
Μήκοσ 

(m) 
Διατομή 

Όριο 
εξάντ
ληςησ 

Βάροσ 
(kG/m) 

Βάροσ 
(kG) h (m) 2,00   

Χορδζσ άνω κφριων δοκϊν 50,01 CHS 457x25 0,77 266,00 13.302,26 

Χορδζσ κάτω κφριων δοκϊν 50,04 CHS 457x25 0,93 266,00 13.311,31 

Χορδζσ κατακόρυφων δοκϊν 52,00 CHS 193.7x8 0,92 36,60 1.903,11 

Χορδζσ διαγϊνιων δοκϊν 69,31 CHS 193.7x6 0,81 27,76 1.924,14 

      
Σφνολο 30.440,82 

Πίνακασ 6.4 - Μήκοσ Προβόλου L=25.00m και ςτατικό φψοσ h = 2.00m 
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Μήκοσ Δικτυωτοφ Προβόλου L = 30.00m 

 

L (m) 30,00   
Μήκοσ 

(m) 
Διατομή 

Όριο 
εξάντλ
ηςησ 

Βάροσ 
(kG/m) 

Βάροσ (kG) 
h (m) 4,00   

Χορδζσ άνω κφριων δοκϊν 60,04 CHS 323.9x20 0,79 150,00 9.006,67 

Χορδζσ κάτω κφριων δοκϊν 60,22 CHS 323.9x25 0,93 184,00 11.080,79 

Χορδζσ κατακόρυφων δοκϊν 67,55 CHS 244.5x6 0,97 35,27 2.382,65 

Χορδζσ διαγϊνιων δοκϊν 84,56 CHS 193.7x6 0,87 27,76 2.347,26 

      
Σφνολο 24.817,37 

Πίνακασ 6.5 - Μήκοσ Προβόλου L=30.00m και ςτατικό φψοσ h = 4.00m 

 

L (m) 30,00   
Μήκοσ 

(m) 
Διατομή 

Όριο 
εξάντλ
ηςησ 

Βάροσ 
(kG/m) 

Βάροσ (kG) 
h (m) 3,50   

Χορδζσ άνω κφριων δοκϊν 60,03 CHS 323.9x25 0,75 184,00 11.045,88 

Χορδζσ κάτω κφριων δοκϊν 60,16 CHS 355.6x25 0,96 204,00 12.272,53 

Χορδζσ κατακόρυφων δοκϊν 64,61 CHS 244.5x6.3 0,93 37,00 2.390,60 

Χορδζσ διαγϊνιων δοκϊν 83,20 CHS 244.5x5 0,85 29,52 2.455,91 

      
Σφνολο 28.164,91 

Πίνακασ 6.6 - Μήκοσ Προβόλου L=30.00m και ςτατικό φψοσ h = 3.50m 

 

L (m) 30,00   
Μήκοσ 

(m) 
Διατομή 

Όριο 
εξάντλ
ηςησ 

Βάροσ 
(kG/m) 

Βάροσ (kG) 
h (m) 3,00   

Χορδζσ άνω κφριων δοκϊν 60,02 CHS 406.4x25 0,71 235,00 14.105,09 

Χορδζσ κάτω κφριων δοκϊν 60,11 CHS 406.4x25 0,96 235,00 14.125,42 

Χορδζσ κατακόρυφων δοκϊν 64,57 CHS 244.5x6.3 0,95 37,00 2.389,08 

Χορδζσ διαγϊνιων δοκϊν 83,86 CHS 244.5x6 0,75 35,27 2.958,07 

      
Σφνολο 33.577,65 

Πίνακασ 6.7 – Μήκοσ Προβόλου L=30.00m και ςτατικό φψοσ h = 3.00m 

 

L (m) 30,00   
Μήκοσ 

(m) 
Διατομή 

Όριο 
εξάντλ
ηςησ 

Βάροσ 
(kG/m) 

Βάροσ (kG) 
h (m) 2,50   

Χορδζσ άνω κφριων δοκϊν 60,01 CHS 406.4x32 0,73 295,00 17.703,95 

Χορδζσ κάτω κφριων δοκϊν 60,07 CHS 406.4x32 0,94 295,00 17.719,73 

Χορδζσ κατακόρυφων δοκϊν 62,28 CHS 273x6 0,99 39,49 2.459,36 

Χορδζσ διαγϊνιων δοκϊν 82,96 CHS 244.5x6 0,77 35,27 2.926,31 

      
Σφνολο 40.809,34 

Πίνακασ 6.8 - Μήκοσ Προβόλου L=30.00m και ςτατικό φψοσ h = 2.50m 
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L (m) 30,00   
Μήκοσ 

(m) 
Διατομή 

Όριο 
εξάντλ
ηςησ 

Βάροσ 
(kG/m) 

Βάροσ (kG) 
h (m) 2,00   

Χορδζσ άνω κφριων δοκϊν 60,01 CHS 457x40 0,65 411,00 24.662,91 

Χορδζσ κάτω κφριων δοκϊν 60,04 CHS 508x32 0,98 376,00 22.573,33 

Χορδζσ κατακόρυφων δοκϊν 63,45 CHS 244.5x8 0,96 46,70 2.963,25 

Χορδζσ διαγϊνιων δοκϊν 84,47 CHS 244.5x6 0,76 35,27 2.979,51 

      
Σφνολο 53.179,01 

Πίνακασ 6.9 - Μήκοσ Προβόλου L=30.00m και ςτατικό φψοσ h = 2.00m 

 

Μήκοσ Δικτυωτοφ Προβόλου L = 35.00m 

 

L (m) 35,00   
Μήκοσ 

(m) 
Διατομή 

Όριο 
εξάντλ
ηςησ 

Βάροσ 
(kG/m) 

Βάροσ (kG) 
h (m) 4,00   

Χορδζσ άνω κφριων δοκϊν 70,04 CHS 406.4x25 0,73 235,00 16.458,96 

Χορδζσ κάτω κφριων δοκϊν 70,19 CHS 457x25 0,9 266,00 18.670,63 

Χορδζσ κατακόρυφων δοκϊν 77,74 CHS 244.5x8 0,88 46,70 3.630,66 

Χορδζσ διαγϊνιων δοκϊν 98,83 CHS 244.5x6 0,83 35,27 3.486,06 

      
Σφνολο 42.246,31 

Πίνακασ 6.10 - Μήκοσ Προβόλου L=35.00m και ςτατικό φψοσ h = 4.00m 

 

L (m) 35,00   
Μήκοσ 

(m) 
Διατομή 

Όριο 
εξάντλ
ηςησ 

Βάροσ 
(kG/m) 

Βάροσ (kG) 
h (m) 3,50   

Χορδζσ άνω κφριων δοκϊν 70,03 CHS 406.4x32 0,68 295,00 20.658,08 

Χορδζσ κάτω κφριων δοκϊν 70,14 CHS 406.4x32 0,93 295,00 20.690,34 

Χορδζσ κατακόρυφων δοκϊν 73,70 CHS 244.5x8 0,91 46,70 3.441,78 

Χορδζσ διαγϊνιων δοκϊν 96,71 CHS 244.5x6.3 0,84 37,00 3.578,22 

      
Σφνολο 48.368,41 

Πίνακασ 6.11 - Μήκοσ Προβόλου L=35.00m και ςτατικό φψοσ h = 3.50m 

 

L (m) 35,00   
Μήκοσ 

(m) 
Διατομή 

Όριο 
εξάντλ
ηςησ 

Βάροσ 
(kG/m) 

Βάροσ (kG) 
h (m) 3,00   

Χορδζσ άνω κφριων δοκϊν 70,02 CHS 457x32 0,73 335,00 23.456,22 

Χορδζσ κάτω κφριων δοκϊν 70,09 CHS 457x32 0,95 335,00 23.481,09 

Χορδζσ κατακόρυφων δοκϊν 72,54 CHS 244.5x8 0,93 46,70 3.387,62 

Χορδζσ διαγϊνιων δοκϊν 96,59 CHS 219.1x8 0,77 41,60 4.018,26 

      
Σφνολο 54.343,19 

Πίνακασ 6.12 - Μήκοσ Προβόλου L=35.00m και ςτατικό φψοσ h = 3.00m 
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L (m) 35,00   
Μήκοσ 

(m) 
Διατομή 

Όριο 
εξάντλ
ηςησ 

Βάροσ 
(kG/m) 

Βάροσ (kG) 
h (m) 2,50   

Χορδζσ άνω κφριων δοκϊν 70,01 CHS 457x40 0,90 411,00 28.774,72 

Χορδζσ κάτω κφριων δοκϊν 70,06 CHS 457x40 0,96 411,00 28.793,58 

Χορδζσ κατακόρυφων δοκϊν 72,57 CHS 244.5x8 0,99 46,70 3.388,94 

Χορδζσ διαγϊνιων δοκϊν 97,30 CHS 219.1x8 0,79 41,60 4.047,59 

      
Σφνολο 65.004,83 

Πίνακασ 6.13 – Μήκοσ Προβόλου L=35.00m και ςτατικό φψοσ h = 2.50m 

 

L (m) 35,00   
Μήκοσ 

(m) 
Διατομή 

Όριο 
εξάντλ
ηςησ 

Βάροσ 
(kG/m) 

Βάροσ (kG) 
h (m) 2,00   

Χορδζσ άνω κφριων δοκϊν 70,01 CHS 559x50 0,79 627,32 43.916,01 

Χορδζσ κάτω κφριων δοκϊν 70,03 CHS 508x50 0,98 565,00 39.567,18 

Χορδζσ κατακόρυφων δοκϊν 72,05 CHS 244.5x10 0,94 57,80 4.164,44 

Χορδζσ διαγϊνιων δοκϊν 97,63 CHS 244.5x8 0,73 46,70 4.559,25 

      
Σφνολο 92.206,88 

Πίνακασ 6.14 - Μήκοσ Προβόλου L=35.00m και ςτατικό φψοσ h = 2.00m 

 

Μήκοσ Δικτυωτοφ Προβόλου L = 40.00m 

 

L (m) 40,00   
Μήκοσ 

(m) 
Διατομή 

Όριο 
εξάντλ
ηςησ 

Βάροσ 
(kG/m) 

Βάροσ (kG) 
h (m) 4,50   

Χορδζσ άνω κφριων δοκϊν 80,04 CHS 457x25 0,75 266,00 21.291,66 

Χορδζσ κάτω κφριων δοκϊν 80,22 CHS 406.4x32 0,93 295,00 23.664,53 

Χορδζσ κατακόρυφων δοκϊν 86,24 CHS 244.5x8 0,96 46,70 4.027,49 

Χορδζσ διαγϊνιων δοκϊν 111,24 CHS 244.5x8 0,74 46,70 5.194,69 

      
Σφνολο 54.178,37 

Πίνακασ 6.15 - Μήκοσ Προβόλου L=40.00m και ςτατικό φψοσ h = 4.50m 

 

L (m) 40,00   
Μήκοσ 

(m) 
Διατομή 

Όριο 
εξάντλ
ηςησ 

Βάροσ 
(kG/m) 

Βάροσ (kG) 
h (m) 4,00   

Χορδζσ άνω κφριων δοκϊν 80,03 CHS 406.4x32 0,80 295,00 23.609,81 

Χορδζσ κάτω κφριων δοκϊν 80,17 CHS 457x32 0,94 335,00 26.855,65 

Χορδζσ κατακόρυφων δοκϊν 87,91 CHS 244.5x8 0,97 46,70 4.105,34 

Χορδζσ διαγϊνιων δοκϊν 113,09 CHS 244.5x8 0,75 46,70 5.281,36 

      
Σφνολο 59.852,17 

Πίνακασ 6.16 - Μήκοσ Προβόλου L=40.00m και ςτατικό φψοσ h = 4.00m 
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L (m) 40,00   
Μήκοσ 

(m) 
Διατομή 

Όριο 
εξάντλ
ηςησ 

Βάροσ 
(kG/m) 

Βάροσ (kG) 
h (m) 3,50   

Χορδζσ άνω κφριων δοκϊν 80,02 CHS 508x32 0,75 376,00 30.089,02 

Χορδζσ κάτω κφριων δοκϊν 80,12 CHS 508x32 0,98 376,00 30.125,03 

Χορδζσ κατακόρυφων δοκϊν 82,79 CHS 273x8 0,95 52,30 4.329,66 

Χορδζσ διαγϊνιων δοκϊν 110,21 CHS 244.5x8 0,79 46,70 5.146,98 

      
Σφνολο 69.690,69 

Πίνακασ 6.17 - Μήκοσ Προβόλου L=40.00m και ςτατικό φψοσ h = 3.50m 

 

L (m) 40,00   
Μήκοσ 

(m) 
Διατομή 

Όριο 
εξάντλ
ηςησ 

Βάροσ 
(kG/m) 

Βάροσ (kG) 
h (m) 3,00   

Χορδζσ άνω κφριων δοκϊν 80,02 CHS 508x40 0,81 462,00 36.967,51 

Χορδζσ κάτω κφριων δοκϊν 80,08 CHS 508x40 0,96 462,00 36.997,51 

Χορδζσ κατακόρυφων δοκϊν 84,49 CHS 244.5x10 0,92 57,80 4.883,58 

Χορδζσ διαγϊνιων δοκϊν 112,09 CHS 244.5x8 0,81 46,70 5.234,43 

      
Σφνολο 84.083,03 

Πίνακασ 6.18 - Μήκοσ Προβόλου L=40.00m και ςτατικό φψοσ h = 3.00m 

 

L (m) 40,00   
Μήκοσ 

(m) 
Διατομή 

Όριο 
εξάντλ
ηςησ 

Βάροσ 
(kG/m) 

Βάροσ (kG) 
h (m) 2,50   

Χορδζσ άνω κφριων δοκϊν 80,01 CHS 559x50 0,86 627,32 50.191,66 

Χορδζσ κάτω κφριων δοκϊν 80,05 CHS 559x50 0,73 627,32 50.216,83 

Χορδζσ κατακόρυφων δοκϊν 82,84 CHS 244.5x10 0,95 57,80 4.787,98 

Χορδζσ διαγϊνιων δοκϊν 111,63 CHS 244.5x10 0,70 57,80 6.451,93 

      
Σφνολο 111.648,39 

Πίνακασ 6.19 - Μήκοσ Προβόλου L=40.00m και ςτατικό φψοσ h = 2.50m 

 

Μήκοσ Δικτυωτοφ Προβόλου L = 45.00m 

 

L (m) 45,00   
Μήκοσ 

(m) 
Διατομή 

Όριο 
εξάντλ
ηςησ 

Βάροσ 
(kG/m) 

Βάροσ (kG) 
h (m) 5,00   

Χορδζσ άνω κφριων δοκϊν 90,05 CHS 406.4x32 0,79 295,00 26.564,69 

Χορδζσ κάτω κφριων δοκϊν 90,25 CHS 457x32 0,97 335,00 30.233,26 

Χορδζσ κατακόρυφων δοκϊν 94,79 CHS 273x8 0,99 52,30 4.957,66 

Χορδζσ διαγϊνιων δοκϊν 123,69 CHS 244.5x8 0,83 46,70 5.776,23 

      
Σφνολο 67.531,84 

Πίνακασ 6.20 - Μήκοσ Προβόλου L=45.00m και ςτατικό φψοσ h = 5.00m 
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L (m) 45,00   
Μήκοσ 

(m) 
Διατομή 

Όριο 
εξάντλ
ηςησ 

Βάροσ 
(kG/m) 

Βάροσ (kG) 
h (m) 4,50   

Χορδζσ άνω κφριων δοκϊν 90,04 CHS 457x32 0,91 335,00 30.163,06 

Χορδζσ κάτω κφριων δοκϊν 90,19 CHS 508x32 0,97 376,00 33.913,19 

Χορδζσ κατακόρυφων δοκϊν 97,54 CHS 244.5x10 0,93 57,80 5.637,67 

Χορδζσ διαγϊνιων δοκϊν 126,28 CHS 244.5x8 0,86 46,70 5.897,13 

      
Σφνολο 75.611,04 

Πίνακασ 6.21 - Μήκοσ Προβόλου L=45.00m και ςτατικό φψοσ h = 4.50m 

 

L (m) 45,00   
Μήκοσ 

(m) 
Διατομή 

Όριο 
εξάντλ
ηςησ 

Βάροσ 
(kG/m) 

Βάροσ (kG) 
h (m) 4,00   

Χορδζσ άνω κφριων δοκϊν 90,03 CHS 457x40 0,75 411,00 37.002,15 

Χορδζσ κάτω κφριων δοκϊν 90,15 CHS 457x40 0,99 411,00 37.050,70 

Χορδζσ κατακόρυφων δοκϊν 93,04 CHS 244.5x10 0,92 57,80 5.377,52 

Χορδζσ διαγϊνιων δοκϊν 123,84 CHS 244.5x10 0,73 57,80 7.157,75 

      
Σφνολο 86.588,12 

Πίνακασ 6.22 - Μήκοσ Προβόλου L=45.00m και ςτατικό φψοσ h = 4.00m 

 

L (m) 45,00   
Μήκοσ 

(m) 
Διατομή 

Όριο 
εξάντλ
ηςησ 

Βάροσ 
(kG/m) 

Βάροσ (kG) 
h (m) 3,50   

Χορδζσ άνω κφριων δοκϊν 90,02 CHS 559x40 0,75 511,71 46.065,10 

Χορδζσ κάτω κφριων δοκϊν 90,11 CHS 559x40 0,95 511,71 46.108,66 

Χορδζσ κατακόρυφων δοκϊν 96,40 CHS 244.5x10 0,96 57,80 5.571,94 

Χορδζσ διαγϊνιων δοκϊν 126,87 CHS 244.5x10 0,74 57,80 7.333,09 

      
Σφνολο 105.078,78 

Πίνακασ 6.23 - Μήκοσ Προβόλου L=45.00m και ςτατικό φψοσ h = 3.50m 

 

L (m) 45,00   
Μήκοσ 

(m) 
Διατομή 

Όριο 
εξάντλ
ηςησ 

Βάροσ 
(kG/m) 

Βάροσ (kG) 
h (m) 3,00   

Χορδζσ άνω κφριων δοκϊν 90,01 CHS 610x50 0,79 690,17 62.125,46 

Χορδζσ κάτω κφριων δοκϊν 90,07 CHS 559x50 0,99 627,32 56.503,84 

Χορδζσ κατακόρυφων δοκϊν 92,47 CHS 273x10 0,97 64,90 6.001,01 

Χορδζσ διαγϊνιων δοκϊν 124,82 CHS 244.5x10 0,77 57,80 7.214,32 

      
Σφνολο 131.844,62 

Πίνακασ 6.24 - Μήκοσ Προβόλου L=45.00m και ςτατικό φψοσ h = 3.00m 

 

Παρακάτω παρουςιάηονται τα αποτελζςματα των παραπάνω πινάκων ςε μορφι 

διαγραμμάτων. Συγκεκριμζνα παρουςιάηεται θ μεταβολι του ςυνολικοφ βάρουσ των 

τεςςάρων κατθγοριϊν μελϊν που βελτιςτοποιιςαμε ανάλογα με το ςτατικό φφοσ φορζα 

που επιλζγεται κάκε φορά (Σχιμα 6.2).  
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Σχήμα 6.2 – Μεταβολή ςυνολικοφ βάρουσ των τεςςάρων κατηγοριϊν μελϊν ανάλογα με το ςτατικό φψοσ του 
προβόλου 

 

6.2.1 Σχολιαςμόσ των αποτελεςμάτων 

Από τα παραπάνω διαγράμματα εφκολα μπορεί να διαπιςτϊςει κανείσ πωσ για ζνα 

ςυγκεκριμζνο μικοσ δικτυωτοφ προβόλου κακϊσ μειϊνεται ςτο ςτατικό φφοσ του φορζα το 

βάροσ τθσ καταςκευισ αυξάνεται. Εξετάηοντασ τουσ πίνακεσ με τα όρια εξάντλθςθσ των 

αντοχϊν των μελϊν διαπιςτϊνουμε ότι κακϊσ μειϊνεται το ςτατικό φψοσ του προβόλου, 

απαιτοφνται όλο και μεγαλφτερεσ διατομζσ για τα άνω και τα κάτω πζλματα του δικτυωτοφ 

προβόλου, τουσ ορκοςτάτεσ του φορζα και τα διαγϊνια μζλθ που ςυνδζουν τα άνω με τα 

κάτω πζλματα του προβόλου. Επιπρόςκετα είναι φανερό από τθν κλίςθ των διαγραμμάτων 

και από τθ παρατιρθςθ των πινάκων ότι κακϊσ μειϊνεται το ςτατικό φψοσ του φορζα 

υπάρχει απαίτθςθ για όλο και μεγαλφτερεσ (θ κλίςθ των διαγραμμάτων αυξάνεται με τθ 

μείωςθ του ςτατικοφ φψουσ) διατομζσ κυρίωσ των άνω και κάτω πελμάτων του δικτυωτοφ 

προβόλου με αποτζλεςμα να αυξάνει ςθμαντικά το βάροσ τθσ καταςκευισ. Παρατθρϊντασ 

επίςθσ ςτουσ πίνακεσ τα όρια εξάντλθςθσ των μελϊν προκφπτει πωσ οι διατομζσ που 

απαιτοφνται για τα άνω πζλματα είναι μικρότερεσ από αυτζσ που χρειάηονται για τα κάτω. 

Αυτό ςυμβαίνει γιατί ενϊ τα άνω πζλματα εφελκφονται, τα κάτω κλίβονται και ζτςι 

επίδραςθ του λυγιςμοφ ςε αυτά (κλιβόμενα πζλματα) μασ αναγκάηει να επιλζγουμε 

μεγαλφτερεσ διατομζσ αυξάνοντασ ζτςι τθν αντοχι των μελϊν.  
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Παρακάτω περιγράφεται ςυνοπτικά θ ςυμπεριφορά των ράβδων τθσ κάκε κατθγορίασ 

μελϊν κακϊσ μειϊνεται το ςτατικό φψοσ του δικτυωτοφ προβόλου. 

Οι ράβδοι των δυο άνω πελμάτων του δικτυωτοφ προβόλου είναι εφελκυόμενα μζλθ. 

Κακϊσ μειϊνεται το ςτατικό φψοσ του φορζα, αυξάνεται θ τιμι του ηεφγουσ δυνάμεων (θ 

ροπι που δθμιουργοφν τα φορτία τθσ καταςκευισ αναλφεται ςε ζνα ηεφγοσ δυνάμεων) που 

αςκείται ςτα άνω και κάτω πζλματα του προβόλου (M=N*h→N=M/h). Ζτςι αυξάνεται θ 

αξονικι εφελκυςτικι δφναμθ που αςκείται ςτα άνω πζλματα με αποτζλεςμα να 

απαιτοφνται όλο και μεγαλφτερεσ διατομζσ κακϊσ μειϊνεται το ςτατικό φψοσ του 

προβόλου. Τζλοσ παρατθρϊντασ τουσ πίνακεσ με τα όρια εξάντλθςθσ τθσ αντοχισ των 

διατομϊν των μελϊν προκφπτει πωσ όςο πιο πολφ μειϊνεται το ςτατικό φψοσ του φορζα 

τόςο πιο μεγάλθ είναι θ απαίτθςθ για επιλογι μεγαλφτερων διατομϊν ςτα μζλθ των άνω 

πελμάτων του προβόλου. 

Οι ράβδοι των δυο κάτω πελμάτων του δικτυωτοφ προβόλου είναι κλιβόμενα μζλθ. Κακϊσ 

μειϊνεται το ςτατικό φψοσ του φορζα, αυξάνεται θ τιμι του ηεφγουσ δυνάμεων που 

αςκείται ςτα άνω και κάτω πζλματα του προβόλου. Ζτςι αυξάνεται θ αξονικι κλιπτικι 

δφναμθ που αςκείται ςτα κάτω πζλματα με αποτζλεςμα να απαιτοφνται όλο και 

μεγαλφτερεσ διατομζσ κακϊσ μειϊνεται το ςτατικό φψοσ του προβόλου. Τζλοσ 

παρατθρϊντασ τουσ πίνακεσ με τα όρια εξάντλθςθσ τθσ αντοχισ των μελϊν προκφπτει πωσ 

όςο πιο πολφ μειϊνεται το ςτατικό φψοσ του φορζα τόςο πιο μεγάλθ είναι θ απαίτθςθ για 

επιλογι μεγαλφτερων διατομϊν ςτα μζλθ των κάτω πελμάτων του προβόλου. 

Οι ορκοςτάτεσ του φορζα είναι κλιβόμενα μζλθ. Κακϊσ μειϊνεται το ςτατικό φψοσ του 

φορζα ςε κάποια μζλθ ορκοςτατϊν δθμιουργοφνται όλο και δυςμενζςτερεσ ςυνκικεσ λόγω 

τθσ ταυτόχρονθσ καταπόνθςθσ ςε διαξονικι κάμψθ και αξονικι κλίψθ, με αποτζλεςμα να 

απαιτοφνται μεγαλφτερεσ διατομζσ για τα μζλθ αυτά. Τζλοσ παρατθρϊντασ τουσ πίνακεσ με 

τα όρια εξάντλθςθσ τθσ αντοχισ των μελϊν προκφπτει πωσ όςο πιο πολφ μειϊνεται το 

ςτατικό φψοσ του φορζα τόςο πιο μεγάλθ είναι θ απαίτθςθ για επιλογι μεγαλφτερων 

διατομϊν ςτα μζλθ των ορκοςτατϊν του προβόλου. 

Τα διαγϊνια μζλθ που ςυνδζουν τα άνω με τα κάτω πζλματα του δικτυωτοφ προβόλου 

εφελκφονται. Γενικά κακϊσ μειϊνεται το ςτατικό φψοσ του φορζα αυξάνεται θ εντατικι 

κατάςταςθ αυτϊν των μελϊν και άρα αυτό οδθγεί ςτθν επιλογι μεγαλφτερων διατομϊν. Σε 

κάποιεσ περιπτϊςεισ μείωςθσ του ςτατικοφ φφουσ του φορζα μειϊνεται θ κλίςθ των 

διαγϊνιων μελϊν με αποτζλεςμα να αυξάνεται αξονικι τουσ δφναμθ και να απαιτοφνται 

ακόμα μεγαλφτερεσ διατομζσ. Θα πρζπει να διευκρινιςτεί πωσ θ μείωςθ του ςτατικοφ 

φψουσ του φορζα δεν οδθγεί πάντα ςε μείωςθ τθσ κλίςθσ των διαγϊνιων μελϊν. Με τον 

τρόπο που ζχει δθμιουργθκεί ο φορζασ, θ μείωςθ του ςτατικοφ φψουσ μπορεί να οδθγιςει 

ςτθ δθμιουργία περιςςότερων φατνωμάτων με αποτζλεςμα οι κλίςεισ των διαγωνίων να 

μεταβάλλονται. Τζλοσ παρατθρϊντασ τουσ πίνακεσ με τα όρια εξάντλθςθσ τθσ αντοχισ των 

διατομϊν των μελϊν προκφπτει πωσ όςο πιο πολφ μειϊνεται το ςτατικό φψοσ του φορζα 

τόςο πιο μεγάλθ είναι θ απαίτθςθ για επιλογι μεγαλφτερων διατομϊν ςτα μζλθ των 

διαγϊνιων δοκϊν του προβόλου. 
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Οι διαδοκίδεσ που ςυνδζουν τα δφο άνω πζλματα του δικτυωτοφ προβόλου είναι 

κλιβόμενα μζλθ. Επειδι δεν αςκοφνται οριηόντια φορτία ςτο φορζα θ προςπάκεια 

εξάντλθςθσ αυτϊν των μελϊν κα οδθγοφςε ςτθ επιλογι πολφ μικρϊν διατομϊν. Ωςτόςο 

λόγω των περιοριςμϊν που υπάρχουν για τα πάχθ των μελϊν που ςυνδζονται ςτουσ 

κόμβουσ του φορζα επιλζγεται μια διατομι θ οποία για όλα τα ςτατικά φψθ του προβόλου 

παραμζνει ςε χαμθλά επίπεδα αξιοποίθςθσ. 

Οι διαδοκίδεσ που ςυνδζουν τα δφο κάτω πζλματα του προβόλου είναι εφελκυόμενα μζλθ. 

Λόγω του ότι δεν αςκοφνται οριηόντια φορτία ςτο φορζα θ καταπόνθςθ που υφίςτανται 

αυτά τα μζλθ είναι μικρι. Όπωσ αναφζραμε και παραπάνω θ διατομι αυτϊν των μελϊν 

επιλζγεται με βάςθ τουσ περιοριςμοφσ που υπάρχουν για τα πάχθ των μελϊν που 

ςυνδζονται ςτουσ κόμβουσ του φορζα.  

Τα διαγϊνια μζλθ που ςυνδζουν τα δφο άνω πζλματα του δικτυωτοφ προβόλου 

εφελκφονται. Λόγω του ότι δεν αςκοφνται οριηόντια φορτία ςτο φορζα θ καταπόνθςθ που 

υφίςτανται αυτά τα μζλθ είναι μικρι. Η επιλογι τθσ διατομισ των μελϊν αυτϊν γίνεται με 

βάςθ τουσ περιοριςμοφσ που υπάρχουν για τα πάχθ των μελϊν ςτισ ςυνδζςεισ του φορζα. 

Τα διαγϊνια μζλθ που ςυνδζουν τα δφο κάτω πζλματα του δικτυωτοφ προβόλου κλίβονται. 

Τα μζλθ αυτά προςφζρουν πλευρικζσ εξαςφαλίςεισ ςτισ δφο κάτω κφριεσ δοκοφσ του 

δικτυωτοφ προβόλου. Κακϊσ μειϊνεται το ςτατικό φψοσ του φορζα, μειϊνεται θ 

καταπόνθςθ των ςυγκεκριμζνων μελϊν.  

6.3 Μεταβολή απόςταςησ αρχικοφ και τελικοφ ςημείου του Δικτυωτοφ 

Προβόλου 

Σε αυτι τθ παράγραφο εξετάηεται θ επίδραςθ που ζχει θ μεταβολι τθσ απόςταςθσ μεταξφ 

του αρχικοφ και του τελικοφ ςθμείου του δικτυωτοφ προβόλου (για ςτακερό μικοσ και 

ςτατικό φψοσ φορζα) ςτθν επιλογι των βζλτιςτων διατομϊν τθσ καταςκευισ. Αφοφ 

καταλιξουμε ςτθσ βζλτιςτεσ οικονομικά διατομζσ, ακροίηοντασ τα βάρθ των μελϊν του 

φορζα κα βλζπουμε κάκε φορά τθν επίδραςθ που ζχει θ μεταβολι τθσ απόςταςθσ s ςτο 

ςυνολικό βάροσ τθσ καταςκευισ. Συγκεκριμζνα κα προςπακιςουμε για κάκε νζα μορφι 

φορζα που δθμιουργοφμε να εξαντλοφμε όςο γίνεται περιςςότερο τθν αντοχι των 

διατομϊν και των μελϊν ζτςι ϊςτε να γίνει ο ζνασ οικονομικόσ ςχεδιαςμόσ τθσ καταςκευισ. 

Οι κατθγορίεσ των μελϊν που κα προςπακιςουμε να βελτιςτοποιιςομε είναι οι εξισ : 

 ① Τισ διατομζσ των άνω κφριων δοκϊν του προβόλου  

 ② Τισ διατομζσ των κάτω κφριων δοκϊν του προβόλου  

 ③ Τισ διατομζσ των ορκοςτατϊν του φορζα  

 ④ Τισ διατομζσ των διαγϊνιων ράβδων που ςυνδζουν τισ άνω με τισ κάτω κφριεσ 

δοκοφσ  

Η διαδικαςία εφρεςθσ βζλτιςτων διατομϊν είναι ίδια με αυτι που ακολουκικθκε ςτθ 

παράγραφο 6.2. 
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H απόςταςθ s(m) που μεταβάλουμε κάκε φορά φαίνεται ςτο παρακάτω ςχιμα (Σχιμα 6.3) : 

 

Σχήμα 6.3 – Απεικόνιςη απόςταςησ s – Κάτοψη φορζα 

 

Να διευκρινίςουμε ςε αυτό το ςθμείο ότι όλεσ οι κατθγορίεσ μελϊν επιλζγονται προσ 

βελτιςτοποίθςθ, αλλά για λόγουσ ςφγκριςθσ με τθν προθγοφμενθ παράγραφο ςτουσ 

παρακάτω πίνακεσ παρουςιάηονται τα όρια εξάντλθςθσ εκείνων των μελϊν που είχαμε τθ 

δυνατότθτα να εξαντλιςουμε και ςτισ περιπτϊςεισ μείωςθσ του ςτατικοφ φψουσ του 

προβόλου, όπωσ αναλφκθκαν ςτθ παράγραφο 6.2. 

Στουσ παρακάτω πίνακεσ απεικονίηεται θ διατομι που επιλζγεται για κάκε κατθγορία 

μελϊν, των ςυνολικό μικοσ των μελϊν τθσ κάκε κατθγορίασ, το βάροσ τθσ διατομισ που 

επιλζγεται ςε κάκε κατθγορία (kG/m) , το ςυνολικό βάροσ των μελϊν τθσ κάκε κατθγορίασ 

και τζλοσ το όριο εξάντλθςθσ του κριςιμότερου μζλουσ κάκε κατθγορίασ που προκφπτει 

από τουσ ελζγχουσ ανοχισ του μζλουσ. 

 

Μήκοσ Δικτυωτοφ Προβόλου L = 30.00m και ςτατικό φψοσ h = 2.50m 

 

s (m) 0,00 
      

L (m) 30,00   
Μήκοσ 

(m) 
Διατομή 

Όριο 
εξάντλη

ςησ 

Βάροσ 
(kG/m) 

Βάροσ 
(kG) h (m) 2,50   

Χορδζσ άνω κφριων δοκϊν 60,01 CHS 406.4x32 0,73 295,00 17.703,95 

Χορδζσ κάτω κφριων δοκϊν 60,07 CHS 406.4x32 0,94 295,00 17.719,73 

Χορδζσ κατακόρυφων δοκϊν 62,28 CHS 273x6 0,94 39,49 2.459,36 

Χορδζσ διαγϊνιων δοκϊν 82,96 CHS 244.5x6 0,77 35,27 2.926,31 

      
Σφνολο 40.809,34 

Πίνακασ 6.25 - Μήκοσ Προβόλου L=30.00m, ςτατικό φψοσ h = 2.50m και απόςταςη s = 0.00m 

 



Βελτιςτοποίθςθ Δικτυωτοφ Προβόλου μζςω του Παραμετρικοφ Σχεδιαςμοφ 147 

  
Διερεφνθςθ Υπολογιςτικϊν Μεκόδων Παραμετρικοφ Σχεδιαςμοφ Καταςκευϊν 

  
 

 

s (m) 2,00 
      

L (m) 30,00   
Μήκοσ 

(m) 
Διατομή 

Όριο 
εξάντλη

ςησ 

Βάροσ 
(kG/m) 

Βάροσ 
(kG) h (m) 2,50   

Χορδζσ άνω κφριων δοκϊν 60,19 CHS 406.4x32 0,73 295,00 17.756,04 

Χορδζσ κάτω κφριων δοκϊν 60,24 CHS 406.4x32 0,97 295,00 17.771,76 

Χορδζσ κατακόρυφων δοκϊν 62,29 CHS 273x8 0,97 52,30 3.257,66 

Χορδζσ διαγϊνιων δοκϊν 83,09 CHS 244.5x8 0,72 46,70 3.880,48 

      
Σφνολο 42.665,94 

Πίνακασ 6.26 - Μήκοσ Προβόλου L=30.00m, ςτατικό φψοσ h = 2.50m και απόςταςη s = 2.00m 

 

s (m) 4,00 
      

L (m) 30,00   
Μήκοσ 

(m) 
Διατομή 

Όριο 
εξάντλη

ςησ 

Βάροσ 
(kG/m) 

Βάροσ 
(kG) h (m) 2,50   

Χορδζσ άνω κφριων δοκϊν 60,71 CHS 406.4x32 0,91 295,00 17.910,71 

Χορδζσ κάτω κφριων δοκϊν 60,77 CHS 457x32 0,95 335,00 20.356,86 

Χορδζσ κατακόρυφων δοκϊν 62,29 CHS 244.5x10 0,97 57,80 3.600,24 

Χορδζσ διαγϊνιων δοκϊν 83,48 CHS 273x8 0,76 52,30 4.365,75 

      
Σφνολο 46.233,57 

Πίνακασ 6.27 - Μήκοσ Προβόλου L=30.00m, ςτατικό φψοσ h = 2.50m και απόςταςη s = 4.00m 

 

s (m) 6,00 
      

L (m) 30,00   
Μήκοσ 

(m) 
Διατομή 

Όριο 
εξάντλη

ςησ 

Βάροσ 
(kG/m) 

Βάροσ 
(kG) h (m) 2,50   

Χορδζσ άνω κφριων δοκϊν 61,58 CHS 457x32 0,81 335,00 20.627,80 

Χορδζσ κάτω κφριων δοκϊν 61,63 CHS 508x32 0,96 376,00 23.171,65 

Χορδζσ κατακόρυφων δοκϊν 62,29 CHS 244.5x12 0,95 68,77 4.283,59 

Χορδζσ διαγϊνιων δοκϊν 84,11 CHS 244.5x10 0,79 57,80 4.861,43 

      
Σφνολο 52.944,46 

Πίνακασ 6.28 - Μήκοσ Προβόλου L=30.00m, ςτατικό φψοσ h = 2.50m και απόςταςη s = 6.00m 

 

s (m) 8,00 
      

L (m) 30,00   
Μήκοσ 

(m) 
Διατομή 

Όριο 
εξάντλη

ςησ 

Βάροσ 
(kG/m) 

Βάροσ 
(kG) h (m) 2,50   

Χορδζσ άνω κφριων δοκϊν 62,74 CHS 508x32 0,81 376,00 23.591,37 

Χορδζσ κάτω κφριων δοκϊν 62,79 CHS 457x40 0,95 411,00 25.807,77 

Χορδζσ κατακόρυφων δοκϊν 62,29 CHS 273x12 0,99 77,20 4.808,67 

Χορδζσ διαγϊνιων δοκϊν 84,98 CHS 273x10 0,81 64,90 5.514,95 

      
Σφνολο 59.722,75 

Πίνακασ 6.29 - Μήκοσ Προβόλου L=30.00m, ςτατικό φψοσ h = 2.50m και απόςταςη s = 8.00m 
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s (m) 10,00 
      

L (m) 30,00   
Μήκοσ 

(m) 
Διατομή 

Όριο 
εξάντλη

ςησ 

Βάροσ 
(kG/m) 

Βάροσ 
(kG) h (m) 2,50   

Χορδζσ άνω κφριων δοκϊν 64,19 CHS 457x40 0,73 411,00 26.383,13 

Χορδζσ κάτω κφριων δοκϊν 64,24 CHS 508x40 0,93 462,00 29.679,04 

Χορδζσ κατακόρυφων δοκϊν 62,29 CHS 244.5x16 0,91 90,20 5.618,37 

Χορδζσ διαγϊνιων δοκϊν 86,07 CHS 244.5x16 0,72 90,20 7.763,54 

      
Σφνολο 69.444,08 

Πίνακασ 6.30 - Μήκοσ Προβόλου L=30.00m, ςτατικό φψοσ h = 2.50m και απόςταςη s = 10.00m 

 

Μήκοσ Δικτυωτοφ Προβόλου L = 30.00m και ςτατικό φψοσ h = 3.00m 

 

s (m) 0,00 
      

L (m) 30,00   
Μήκοσ 

(m) 
Διατομή 

Όριο 
εξάντλη

ςησ 

Βάροσ 
(kG/m) 

Βάροσ 
(kG) h (m) 3,00   

Χορδζσ άνω κφριων δοκϊν 60,02 CHS 406.4x25 0,71 235,00 14.105,09 

Χορδζσ κάτω κφριων δοκϊν 60,11 CHS 406.4x25 0,96 235,00 14.125,42 

Χορδζσ κατακόρυφων δοκϊν 64,57 CHS 244.5x6.3 0,95 37,00 2.389,08 

Χορδζσ διαγϊνιων δοκϊν 83,86 CHS 244.5x6 0,75 35,27 2.958,07 

      
Σφνολο 33.577,65 

Πίνακασ 6.31 - Μήκοσ Προβόλου L=30.00m, ςτατικό φψοσ h = 3.00m και απόςταςη s = 0.00m 

 

s (m) 2,00 
      

L (m) 30,00   
Μήκοσ 

(m) 
Διατομή 

Όριο 
εξάντλη

ςησ 

Βάροσ 
(kG/m) 

Βάροσ 
(kG) h (m) 3,00   

Χορδζσ άνω κφριων δοκϊν 60,18 CHS 406.4x25 0,74 235,00 14.142,55 

Χορδζσ κάτω κφριων δοκϊν 60,27 CHS 406.4x25 1,00 235,00 14.162,78 

Χορδζσ κατακόρυφων δοκϊν 64,57 CHS 244.5x8 0,94 46,70 3.015,40 

Χορδζσ διαγϊνιων δοκϊν 83,98 CHS 219.1x8 0,74 41,60 3.493,44 

      
Σφνολο 34.814,17 

Πίνακασ 6.32 - Μήκοσ Προβόλου L=30.00m, ςτατικό φψοσ h = 3.00m και απόςταςη s = 2.00m 

 

s (m) 4,00 
      

L (m) 30,00   
Μήκοσ 

(m) 
Διατομή 

Όριο 
εξάντλη

ςησ 

Βάροσ 
(kG/m) 

Βάροσ 
(kG) h (m) 3,00   

Χορδζσ άνω κφριων δοκϊν 60,72 CHS 406.4x25 0,94 235,00 14.269,64 

Χορδζσ κάτω κφριων δοκϊν 60,81 CHS 457x25 0,97 266,00 16.174,56 

Χορδζσ κατακόρυφων δοκϊν 64,57 CHS 273x8 0,97 52,30 3.376,99 

Χορδζσ διαγϊνιων δοκϊν 84,37 CHS 244.5x8 0,76 46,70 3.939,92 

      
Σφνολο 37.761,11 

Πίνακασ 6.33 - Μήκοσ Προβόλου L=30.00m, ςτατικό φψοσ h = 3.00m και απόςταςη s = 4.00m 
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s (m) 6,00 
      

L (m) 30,00   
Μήκοσ 

(m) 
Διατομή 

Όριο 
εξάντλη

ςησ 

Βάροσ 
(kG/m) 

Βάροσ 
(kG) h (m) 3,00   

Χορδζσ άνω κφριων δοκϊν 61,58 CHS 457x25 0,86 266,00 16.380,90 

Χορδζσ κάτω κφριων δοκϊν 61,67 CHS 406.4x32 0,95 295,00 18.191,19 

Χορδζσ κατακόρυφων δοκϊν 64,57 CHS 244.5x10 0,96 57,80 3.732,13 

Χορδζσ διαγϊνιων δοκϊν 84,99 CHS 273x8 0,79 52,30 4.445,10 

      
Σφνολο 42.749,32 

Πίνακασ 6.34 - Μήκοσ Προβόλου L=30.00m, ςτατικό φψοσ h = 3.00m και απόςταςη s = 6.00m 

 

s (m) 8,00 
      

L (m) 30,00   
Μήκοσ 

(m) 
Διατομή 

Όριο 
εξάντλη

ςησ 

Βάροσ 
(kG/m) 

Βάροσ 
(kG) h (m) 3,00   

Χορδζσ άνω κφριων δοκϊν 62,75 CHS 406.4x32 0,75 295,00 18.510,93 

Χορδζσ κάτω κφριων δοκϊν 62,83 CHS 457x32 0,94 335,00 21.047,73 

Χορδζσ κατακόρυφων δοκϊν 64,57 CHS 273x10 0,97 64,90 4.190,57 

Χορδζσ διαγϊνιων δοκϊν 85,85 CHS 273x10 0,74 64,90 5.571,78 

      
Σφνολο 49.321,01 

Πίνακασ 6.35 - Μήκοσ Προβόλου L=30.00m, ςτατικό φψοσ h = 3.00m και απόςταςη s = 8.00m 

 

s (m) 10,00 
      

L (m) 30,00   
Μήκοσ 

(m) 
Διατομή 

Όριο 
εξάντλη

ςησ 

Βάροσ 
(kG/m) 

Βάροσ 
(kG) h (m) 3,00   

Χορδζσ άνω κφριων δοκϊν 64,20 CHS 457x32 0,72 335,00 21.506,15 

Χορδζσ κάτω κφριων δοκϊν 64,27 CHS 508x32 0,93 376,00 24.167,28 

Χορδζσ κατακόρυφων δοκϊν 64,57 CHS 244.5x12.5 0,98 71,50 4.616,73 

Χορδζσ διαγϊνιων δοκϊν 86,94 CHS 273x10 0,82 64,90 5.642,09 

      
Σφνολο 55.932,26 

Πίνακασ 6.36 - Μήκοσ Προβόλου L=30.00m, ςτατικό φψοσ h = 3.00m και απόςταςη s = 10.00m 

 

Μήκοσ Δικτυωτοφ Προβόλου L = 30.00m και ςτατικό φψοσ h = 3.50m 

s (m) 0,00 
      

L (m) 30,00   
Μήκοσ 

(m) 
Διατομή 

Όριο 
εξάντλη

ςησ 

Βάροσ 
(kG/m) 

Βάροσ 
(kG) h (m) 3,50   

Χορδζσ άνω κφριων δοκϊν 60,03 CHS 323.9x25 0,75 184,00 11.045,88 

Χορδζσ κάτω κφριων δοκϊν 60,16 CHS 355.6x25 0,96 204,00 12.272,53 

Χορδζσ κατακόρυφων δοκϊν 64,61 CHS 244.5x6.3 0,93 37,00 2.390,60 

Χορδζσ διαγϊνιων δοκϊν 83,20 CHS 244.5x5 0,85 29,52 2.455,91 

      
Σφνολο 28.164,91 

Πίνακασ 6.37 - Μήκοσ Προβόλου L=30.00m, ςτατικό φψοσ h = 3.50m και απόςταςη s = 0.00m 
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s (m) 2,00 
      

L (m) 30,00   
Μήκοσ 

(m) 
Διατομή 

Όριο 
εξάντλη

ςησ 

Βάροσ 
(kG/m) 

Βάροσ 
(kG) h (m) 3,50   

Χορδζσ άνω κφριων δοκϊν 60,21 CHS 323.9x25 0,80 184,00 11.078,29 

Χορδζσ κάτω κφριων δοκϊν 60,33 CHS 355.6x25 0,99 204,00 12.308,33 

Χορδζσ κατακόρυφων δοκϊν 64,61 CHS 273x6.3 0,95 41,40 2.674,88 

Χορδζσ διαγϊνιων δοκϊν 83,33 CHS 244.5x6.3 0,78 37,00 3.083,21 

      
Σφνολο 29.144,72 

Πίνακασ 6.38 - Μήκοσ Προβόλου L=30.00m, ςτατικό φψοσ h = 3.50m και απόςταςη s = 2.00m 

 

s (m) 4,00 
      

L (m) 30,00   
Μήκοσ 

(m) 
Διατομή 

Όριο 
εξάντλη

ςησ 

Βάροσ 
(kG/m) 

Βάροσ 
(kG) h (m) 3,50   

Χορδζσ άνω κφριων δοκϊν 60,73 CHS 355.6x25 0,78 204,00 12.389,18 

Χορδζσ κάτω κφριων δοκϊν 60,86 CHS 406.4x25 0,95 235,00 14.301,20 

Χορδζσ κατακόρυφων δοκϊν 64,61 CHS 244.5x8 0,97 46,70 3.017,32 

Χορδζσ διαγϊνιων δοκϊν 83,71 CHS 244.5x6.3 0,95 37,00 3.097,27 

      
Σφνολο 32.804,97 

Πίνακασ 6.39 - Μήκοσ Προβόλου L=30.00m, ςτατικό φψοσ h = 3.50m και απόςταςη s = 4.00m 

 

s (m) 6,00 
      

L (m) 30,00   Μήκοσ 
(m) 

Διατομή 
Όριο 

εξάντληςησ 
Βάροσ 
(kG/m) 

Βάροσ 
(kG) h (m) 3,50   

Χορδζσ άνω κφριων δοκϊν 61,59 CHS 406.4x25 0,73 235,00 14.473,82 

Χορδζσ κάτω κφριων δοκϊν 61,71 CHS 406.4x25 0,99 235,00 14.502,48 

Χορδζσ κατακόρυφων δοκϊν 64,61 CHS 273x8 0,97 52,30 3.379,14 

Χορδζσ διαγϊνιων δοκϊν 84,34 CHS 244.5x8 0,79 46,70 3.938,68 

      
Σφνολο 36.294,12 

Πίνακασ 6.40 - Μήκοσ Προβόλου L=30.00m, ςτατικό φψοσ h = 3.50m και απόςταςη s = 6.00m 

 

s (m) 8,00 
      

L (m) 30,00   Μήκοσ 
(m) 

Διατομή 
Όριο 

εξάντληςησ 
Βάροσ 
(kG/m) 

Βάροσ 
(kG) h (m) 3,50   

Χορδζσ άνω κφριων δοκϊν 62,76 CHS 406.4x25 0,78 235,00 14.747,68 

Χορδζσ κάτω κφριων δοκϊν 62,87 CHS 457x25 0,97 266,00 16.724,56 

Χορδζσ κατακόρυφων δοκϊν 64,61 CHS 244.5x10 0,94 57,80 3.734,50 

Χορδζσ διαγϊνιων δοκϊν 85,21 CHS 273x8 0,80 52,30 4.456,22 

      
Σφνολο 39.662,96 

Πίνακασ 6.41 - Μήκοσ Προβόλου L=30.00m, ςτατικό φψοσ h = 3.50m και απόςταςη s = 8.00m 
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s (m) 10,00 
      

L (m) 30,00   Μήκοσ 
(m) 

Διατομή 
Όριο 

εξάντληςησ 
Βάροσ 
(kG/m) 

Βάροσ 
(kG) h (m) 3,50   

Χορδζσ άνω κφριων δοκϊν 64,20 CHS 457x25 0,74 266,00 17.078,10 

Χορδζσ κάτω κφριων δοκϊν 64,32 CHS 406.4x32 0,94 295,00 18.973,59 

Χορδζσ κατακόρυφων δοκϊν 64,61 CHS 273x10 0,98 64,90 4.193,23 

Χορδζσ διαγϊνιων δοκϊν 86,30 CHS 244.5x10 0,83 57,80 4.987,87 

      
Σφνολο 45.232,79 

Πίνακασ 6.42 - Μήκοσ Προβόλου L=30.00m, ςτατικό φψοσ h = 3.50m και απόςταςη s = 10.00m 

 

Παρακάτω παρουςιάηονται τα αποτελζςματα των παραπάνω πινάκων ςε μορφι 

διαγραμμάτων. Συγκεκριμζνα παρουςιάηεται θ μεταβολι του ςυνολικοφ βάρουσ των 

τεςςάρων κατθγοριϊν μελϊν που βελτιςτοποιιςαμε ανάλογα με το τθν απόςταςθ s που 

επιλζγεται κάκε φορά (Σχιμα 6.4). 

 

 

Σχήμα 6.4 – Μεταβολή του ςυνολικοφ βάρουσ των τεςςάρων κατηγοριϊν μελϊν ανάλογα με την απόςταςη s τησ 
γζφυρασ 

 

6.3.1 Σχολιαςμόσ των αποτελεςμάτων 

Κακϊσ αυξάνεται θ απόςταςθ s (δθλαδι θ απόςταςθ μεταξφ του αρχικοφ και του τελικοφ 

ςθμείου του προβόλου) ειςάγεται ςτο φορζα ςτρζψθ. Αυτι θ ςτρζψθ κα πρζπει να 

παραλθφκεί από ζνα ηεφγοσ αξονικϊν δυνάμεων. Αυτό ζχει ςαν αποτζλεςμα τθν αφξθςθ 

των αξονικϊν δυνάμεων που δζχονται τα μζλθ του προβόλου. Από τα παραπάνω 

25.000,00 

30.000,00 

35.000,00 

40.000,00 

45.000,00 

50.000,00 

55.000,00 

60.000,00 

65.000,00 

70.000,00 

75.000,00 

0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 

w
 (

kG
) 

s (m) 

L=30.00m , h=2.50m 

L=30.00m , h=3.00m 

L=30.00m , h=3.50m 



152   Κεφάλαιο 6 
 

  
Διπλωματική Εργαςία Ανδρέα Μπέντα - ΕΜΠ - 2011 

διαγράμματα εφκολα μπορεί να διαπιςτϊςει κανείσ πωσ για ζνα ςυγκεκριμζνο μικοσ και 

ςτατικό φψοσ δικτυωτοφ προβόλου, κακϊσ αυξάνεται θ απόςταςθ s το βάροσ τθσ 

καταςκευισ αυξάνεται. Εξετάηοντασ τουσ πίνακεσ με τα όρια εξάντλθςθσ των αντοχϊν των 

μελϊν κακϊσ και τθν κλίςθ των διαγραμμάτων θ οποία αυξάνεται ςταδιακά, προκφπτει πωσ 

όςο πιο πολφ αυξάνεται θ απόςταςθ s τόςο πιο μεγάλθ είναι θ απαίτθςθ για επιλογι 

μεγαλφτερων διατομϊν για όλα τα μζλθ του φορζα, με αποτζλεςμα το βάροσ τθσ 

καταςκευισ να αυξάνει ςυνεχϊσ.  Παρατθρϊντασ επίςθσ τουσ πίνακεσ τα όρια εξάντλθςθσ 

των μελϊν προκφπτει πωσ οι διατομζσ που απαιτοφνται για τα άνω πζλματα είναι 

μικρότερεσ από αυτζσ που χρειάηονται για τα κάτω. Αυτό ςυμβαίνει γιατί ενϊ τα άνω 

πζλματα εφελκφονται, τα κάτω κλίβονται και ζτςι επίδραςθ του λυγιςμοφ ςε αυτά 

(κλιβόμενα πζλματα) μασ αναγκάηει να επιλζγουμε μεγαλφτερεσ διατομζσ αυξάνοντασ ζτςι 

τθν αντοχι των μελϊν. Τα μζλθ των άνω και κάτω πελμάτων που ανικουν ςτθν εξωτερικι 

πλευρά μεταβολισ τθσ απόςταςθσ s (παρατθρϊντασ το φορζα ςε κάτοψθ) παρουςιάηουν 

μεγαλφτερθ αφξθςθ ςτα εντατικά τουσ μεγζκθ, από αυτά που ανικουν ςτθν απζναντι 

πλευρά. Αντίκετα τα μζλθ των ορκοςτατϊν και των διαγϊνιων ράβδων  ςφνδεςθσ άνω και 

κάτω πελμάτων τθσ γζφυρασ, που ανικουν ςτθν εςωτερικι πλευρά μεταβολισ τθσ 

απόςταςθσ s, παρουςιάηουν μεγαλφτερθ αφξθςθ ςτα εντατικά τουσ μεγζκθ, από αυτά που 

ανικουν ςτθν απζναντι πλευρά. 

Παρακάτω περιγράφεται ςυνοπτικά θ ςυμπεριφορά των ράβδων τθσ κάκε κατθγορίασ 

μελϊν κακϊσ αυξάνεται θ απόςταςθ s (m) μεταξφ του αρχικοφ και του τελικοφ ςθμείου του 

δικτυωτοφ προβόλου (για ςτακερό μικοσ και ςτατικό φψοσ φορζα). 

Οι ράβδοι των δυο άνω πελμάτων του δικτυωτοφ προβόλου είναι εφελκυόμενα μζλθ. Με 

τθν αφξθςθ τθσ απόςταςθσ s ειςάγεται ςτο φορζα ςτρζψθ θ οποία τελικά παραλαμβάνεται 

από ζνα ηεφγοσ αξονικϊν δυνάμεων. Σαν αποτζλεςμα αυξάνει θ εφελκυςτικι δφναμθ που 

δζχονται τα μζλθ των άνω πελμάτων απαιτϊντασ ζτςι τθν επιλογι μεγαλφτερων διατομϊν. 

Παρατθροφμε ότι αυξάνοντασ τθν απόςταςθ s αυξάνεται θ ςυνολικι εντατικι κατάςταςθ 

του μζλουσ και αρχίηει πλζον κρίςιμθ να είναι θ αντοχι τθσ διατομισ ςε ταυτόχρονθ 

επίδραςθ κάμψθσ και αξονικισ δφναμθσ, και όχι θ αντοχι τθσ διατομισ ςε διαρροι όπωσ 

ςυνζβαινε ςτθν περίπτωςθ όπου θ απόςταςθ s είχε μθδενικι τιμι. Ζτςι όταν ξεπεραςτεί θ 

αντοχι τθσ διατομισ ςε κάμψθ και αξονικι δφναμθ επιλζγουμε μεγαλφτερθ διατομι για τα 

μζλθ των άνω πελμάτων ςτθν οποία τελικά κρίςιμο μζγεκοσ είναι θ αντοχι τθσ διατομισ ςε 

διαρροι. Εξετάηοντασ τουσ πίνακεσ με τα όρια εξάντλθςθσ των διατομϊν βλζπουμε πωσ όςο 

αυξάνει θ απόςταςθ s τόςο μεγαλφτερθ είναι θ απαίτθςθ για μεγαλφτερεσ διατομζσ ςτα 

άνω πζλματα. Τζλοσ τα μζλθ των άνω πελμάτων που ανικουν ςτθν εξωτερικι πλευρά 

μεταβολισ τθσ απόςταςθσ s (παρατθρϊντασ το φορζα ςε κάτοψθ) παρουςιάηουν 

μεγαλφτερθ αφξθςθ ςτα εντατικά τουσ μεγζκθ, από αυτά που ανικουν ςτθν απζναντι 

πλευρά. 

Οι ράβδοι των δυο κάτω πελμάτων του δικτυωτοφ προβόλου είναι κλιβόμενα μζλθ. Με τθν 

αφξθςθ τθσ απόςταςθσ s ειςάγεται ςτο φορζα ςτρζψθ θ οποία τελικά παραλαμβάνεται από 

ζνα ηεφγοσ αξονικϊν δυνάμεων. Σαν αποτζλεςμα αυξάνει θ κλιπτικι δφναμθ που δζχονται 

τα μζλθ των κάτω πελμάτων απαιτϊντασ ζτςι τθν επιλογι μεγαλφτερων διατομϊν. 
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Συγκεκριμζνα με τθν αφξθςθ τθσ απόςταςθσ s αυξάνεται θ ςυνολικι εντατικι κατάςταςθ 

του μζλουσ. Με τθν αφξθςθ τθσ απόςταςθσ s αυξάνει ςθμαντικά το όριο εξάντλθςθσ τθσ 

διατομισ από ταυτόχρονθ επίδραςθ κάμψθσ και αξονικισ δφναμθσ, ωςτόςο κρίςιμθ 

παραμζνει θ αντοχι του μζλουσ ςε ταυτόχρονθ επίδραςθ διαξονικισ κάμψθσ και αξονικισ 

κλίψθσ. Παρατθρϊντασ τουσ πίνακεσ με τα όρια εξάντλθςθσ των μελϊν βλζπουμε πωσ όςο 

αυξάνει θ απόςταςθ s τόςο μεγαλφτερθ είναι θ απαίτθςθ για μεγαλφτερεσ διατομζσ ςτα 

κάτω πζλματα. Τζλοσ τα μζλθ των κάτω πελμάτων που ανικουν ςτθν εξωτερικι πλευρά 

μεταβολισ τθσ απόςταςθσ s (παρατθρϊντασ το φορζα ςε κάτοψθ) παρουςιάηουν 

μεγαλφτερθ αφξθςθ ςτα εντατικά τουσ μεγζκθ, από αυτά που ανικουν ςτθν απζναντι 

πλευρά. 

Οι ορκοςτάτεσ του φορζα είναι κλιβόμενα μζλθ. Με τθν αφξθςθ τθσ απόςταςθσ s 

αυξάνεται θ εντατικι κατάςταςθ των ορκοςτατϊν. Συγκεκριμζνα με τθν αφξθςθ τθσ 

απόςταςθσ s αυξάνει ςθμαντικά το όριο εξάντλθςθσ τθσ διατομισ από ταυτόχρονθ 

επίδραςθ κάμψθσ και αξονικισ δφναμθσ, ωςτόςο κρίςιμθ παραμζνει θ αντοχι του μζλουσ 

ςε ταυτόχρονθ επίδραςθ διαξονικισ κάμψθσ και αξονικισ κλίψθσ. Παρατθρϊντασ τουσ 

πίνακεσ με τα όρια εξάντλθςθσ των μελϊν βλζπουμε πωσ όςο αυξάνει θ απόςταςθ s τόςο 

μεγαλφτερθ είναι θ απαίτθςθ για μεγαλφτερεσ διατομζσ ςτουσ ορκοςτάτεσ. Τζλοσ τα μζλθ 

των ορκοςτατϊν που ανικουν ςτθν εςωτερικι πλευρά μεταβολισ τθσ απόςταςθσ s 

(παρατθρϊντασ το φορζα ςε κάτοψθ) παρουςιάηουν μεγαλφτερθ αφξθςθ ςτα εντατικά τουσ 

μεγζκθ, από αυτά που ανικουν ςτθν απζναντι πλευρά. 

Τα διαγϊνια μζλθ που ςυνδζουν τα άνω με τα κάτω πζλματα του δικτυωτοφ προβόλου 

εφελκφονται. Με τθν αφξθςθ τθσ απόςταςθσ s αυξάνεται θ εντατικι κατάςταςθ των 

διαγϊνιων μελϊν. Συγκεκριμζνα με τθν αφξθςθ τθσ απόςταςθσ s αρχίηει πλζον κρίςιμθ να 

είναι θ αντοχι τθσ διατομισ ςε ταυτόχρονθ επίδραςθ κάμψθσ και αξονικισ δφναμθσ, και όχι 

θ αντοχι τθσ διατομισ ςε διαρροι όπωσ ςυνζβαινε ςτθν περίπτωςθ όπου θ απόςταςθ s 

είχε μθδενικι τιμι. Ζτςι όταν ξεπεραςτεί θ αντοχι τθσ διατομισ ςε κάμψθ και αξονικι 

δφναμθ επιλζγουμε μεγαλφτερθ διατομι για τα μζλθ των διαγϊνιων μελϊν ςτθν οποία 

τελικά κρίςιμο μζγεκοσ είναι θ αντοχι τθσ διατομισ ςε διαρροι. Παρατθρϊντασ τουσ 

πίνακεσ με τα όρια εξάντλθςθσ των διατομϊν των μελϊν βλζπουμε πωσ όςο αυξάνει θ 

απόςταςθ s τόςο μεγαλφτερθ είναι θ απαίτθςθ για μεγαλφτερεσ διατομζσ ςτα διαγϊνια 

μζλθ. Τζλοσ τα μζλθ των διαγϊνιων δοκϊν που ανικουν ςτθν εςωτερικι πλευρά μεταβολισ 

τθσ απόςταςθσ s (παρατθρϊντασ το φορζα ςε κάτοψθ) παρουςιάηουν μεγαλφτερθ αφξθςθ 

ςτα εντατικά τουσ μεγζκθ, από αυτά που ανικουν ςτθν απζναντι πλευρά. 

Οι διαδοκίδεσ που ςυνδζουν τα δφο άνω πζλματα του δικτυωτοφ προβόλου είναι 

κλιβόμενα μζλθ. Με τθν αφξθςθ τθσ απόςταςθσ s αυξάνεται θ εντατικι κατάςταςθ των 

διαδοκίδων και γίνεται όλο και πιο κρίςιμθ θ αντοχι του μζλουσ ςε ταυτόχρονθ επίδραςθ  

διαξονικισ κάμψθσ και αξονικισ κλίψθσ. Τζλοσ όςο αυξάνει θ απόςταςθ s τόςο μεγαλφτερθ 

είναι θ απαίτθςθ για μεγαλφτερεσ διατομζσ ςτα μζλθ των διαδοκίδων.  
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Οι διαδοκίδεσ που ςυνδζουν τα δφο κάτω κλιβόμενα πζλματα του προβόλου είναι 

εφελκυόμενα μζλθ. Με τθν αφξθςθ τθσ απόςταςθσ s αυξάνεται θ εντατικι κατάςταςθ των 

διαδοκίδων και γίνεται όλο και πιο κρίςιμθ θ αντοχι τθσ διατομισ ςε διαρροι.  

Τα διαγϊνια μζλθ που ςυνδζουν τα δφο άνω πζλματα του δικτυωτοφ προβόλου 

εφελκφονται. Με τθν αφξθςθ τθσ απόςταςθσ s αυξάνεται θ αξονικι δφναμθ των διαγϊνιων 

δοκϊν και γίνεται όλο και πιο κρίςιμθ θ αντοχι τθσ διατομισ ςε διαρροι. Τζλοσ όςο 

αυξάνει θ απόςταςθ s τόςο μεγαλφτερθ είναι θ απαίτθςθ για μεγαλφτερεσ διατομζσ ςτα 

μζλθ των διαγωνίων. 

Τα διαγϊνια μζλθ που ςυνδζουν τα δφο κάτω πζλματα του δικτυωτοφ προβόλου κλίβονται. 

Τα μζλθ αυτά προςφζρουν πλευρικζσ εξαςφαλίςεισ ςτισ δφο κάτω κφριεσ δοκοφσ του 

δικτυωτοφ προβόλου. Με τθν αφξθςθ τθσ απόςταςθσ s αυξάνεται θ αξονικι δφναμθ των 

διαγϊνιων δοκϊν και γίνεται όλο και πιο κρίςιμθ των μελϊν ςε ταυτόχρονθ επίδραςθ 

διαξονικισ κάμψθσ και αξονικισ κλίψθσ. Τζλοσ όςο αυξάνει θ απόςταςθ s τόςο μεγαλφτερθ 

είναι θ απαίτθςθ για μεγαλφτερεσ διατομζσ ςτα μζλθ των διαγωνίων. 
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Κεφάλαιο 7ο 

Αρχιτεκτονικι ςχεδίαςθ Δικτυωτισ Γζφυρασ 

 

7.1 Δθμιουργία δικτυωτισ γζφυρασ ςτο πρόγραμμα Grasshopper 

Ο δεφτεροσ φορζασ είναι μια δικτυωτι γζφυρα. Το πλεονζκτθμα τθσ δθμιουργίασ του 

φορζα ςτο Grasshopper είναι ότι μποροφμε να ελζγχουμε παραμετρικά κάποιεσ 

ςυνιςτϊςεσ του φορζα. Ειδικότερα ςε αυτό το παράδειγμα παραμετρικά ελζγχονται οι 

παρακάτω ςυνιςτϊςεσ: 

 Το ςυνολικό μικοσ τθσ δικτυωτισ γζφυρασ 

 Ο αρικμόσ των φατνωμάτων τθσ γζφυρασ  

 Θ καμπυλότθτα των κάτω κφριων δοκϊν τθσ γζφυρασ 

 Το ςτατικό φψοσ τθσ δικτυωτισ γζφυρασ 

 Το πλάτοσ τθσ γζφυρασ 

Θ δθμιουργία του φορζα ςτο πρόγραμμα Grasshopper γίνεται ακολουκϊντασ τα παρακάτω 

βιματα : 

Βιμα 1ο : Αρχικά δθμιουργοφμε τρία αντικείμενα τφπου Number Slider (τοποκεςία: 

Params/Special/Number Slider). Τα αντικείμενα αυτά χρθςιμοποιοφνται για τθν 

αποκικευςθ μεμονωμζνων τιμϊν και αποτελοφν ζναν από τουσ κφριουσ τρόπουσ με τον 

οποίο εκφράηονται οι παράμετροι του φορζα. Κάνοντασ δεξί κλικ ςτο αντικείμενο 

μποροφμε να επιλζξουμε τον τφπο του (όπωσ πχ ακζραιοσ αρικμόσ ι αρικμόσ κινθτισ 

υποδιαςτολισ), όπωσ επίςθσ μποροφμε να κακορίςουμε ζνα άνω και ζνα κάτω όριο 

διακφμανςθσ του αρικμοφ. Συγκεκριμζνα ςτο παράδειγμα μασ τα τρία πρϊτα αντικείμενα 

(Σχιμα 7.1) είναι τα εξισ:  

 

 

Σχιμα 7.1 – Οι τρεισ πρϊτεσ παράμετροι τθσ δικτυωτισ γζφυρασ 
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 Όνομα 

παραμζτρου 

Τφποσ 

Παραμζτρου 

Ελάχιςτο 

Όριο 

Μζγιςτο 

Όριο 
Τιμι 

 
1θ truss length δεκαδικόσ 0,000 50,000 30,000 

2θ number of panels ακζραιοσ 0 50 10 

3θ curvature δεκαδικόσ 0,000 50,000 5,000 

 

Πίνακασ 7.1 – Χαρακτθριςτικά των τριϊν πρϊτων παραμζτρων τθσ δικτυωτισ γζφυρασ 

Θ πρϊτθ παράμετροσ (truss length) κακορίηει το ςυνολικό μικοσ του φορζα. Θ δεφτερθ 

(number of panels) κακορίηει τον αρικμό των φατνωμάτων τθσ δικτυωτισ γζφυρασ και θ 

τρίτθ παράμετροσ (curvature) χρθςιμοποιείται για τον κακοριςμό τθσ καμπυλότθτασ των 

κάτω κφριων δοκϊν του φορζα (Ρίνακασ 7.1). 

 

Βιμα 2ο : Δθμιουργοφμε ζνα αντικείμενο τφπου Domain (τοποκεςία: 

Math/Domain/Domain). Το αντικείμενο αυτό δθμιουργεί μια ςειρά αρικμϊν ειςάγοντασ τισ 

δφο ακραίεσ τιμζσ τθσ ςειράσ (Σχιμα 7.2). 

 

Σχιμα 7.2 – Δθμιουργία μιασ ςειράσ αρικμϊν 

Θ παράμετροι ειςόδου ¨Α¨ και ¨Β¨ κακορίηουν τισ δφο ακραίεσ τιμζσ τθσ ςειράσ. 

Συνδζουμε το αντικείμενο (curvature) του 1ου  βιματοσ με τισ παραμζτρουσ ειςόδου ¨A¨ και 

¨Β¨ του ςτοιχείου Domain. Κάνοντασ δεξί κλικ ςτθ παράμετρο ειςόδου ¨Β¨ , ςτθν επιλογι 

¨Expression¨ ειςάγουμε τον τφπο ¨-b¨. Με αυτό τον τρόπο ζχουμε επιλζξει οι δφο ακραίεσ 

τιμζσ τθσ ςειράσ να είναι ίςεσ. Στθ περίπτωςθ μασ οι ακραίεσ τιμζσ τθσ ςειράσ είναι το -5 και 

το 5. 

Στθ ςυνζχεια δθμιουργοφμε δυο αντικείμενα τφπου Range (τοποκεςία: 

Sets/Sequence/Range). Κάκε ζνα από το αντικείμενα αυτά (Σχιμα 7.3) δθμιουργεί μια ςειρά 

αρικμϊν. 

Θ παράμετροσ ειςόδου ¨D¨ κακορίηει το πεδίο οριςμοφ τθσ αρικμθτικισ ςειράσ ενϊ θ 

παράμετροσ ειςόδου ¨Ν¨ υποδθλϊνει τον αρικμό των βθμάτων ςτα οποία υποδιαιρείται θ 

ςειρά. 
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Συνδζουμε το αντικείμενο (truss length) του 1ου  βιματοσ 

με τθν παράμετρο ειςόδου ¨D¨  τθσ 1θσ ςειράσ, το 

αντικείμενο (number of panels) του 1ου βιματοσ με τισ 

παραμζτρουσ ειςόδου ¨Ν¨ των δυο ςειρϊν και τζλοσ τθ 

παράμετρο εξόδου ¨I¨ του αντικειμζνου Domain με τθν 

παράμετρο ειςόδου ¨D¨ τθσ 2θσ ςειράσ. 

Με αυτό τον τρόπο θ 1θ ςειρά ζχει ζνα εφροσ τιμϊν από 

το 0 μζχρι το 30  με βιμα 30/10=3 ενϊ θ 2θ ςειρά ζχει 

εφροσ από -5 μζχρι 5 με βιμα 10/10=1. 

Συνδζοντασ ζνα αντικείμενο τφπου Panel (τοποκεςία: 

Params/Special/Panel) ςτθ παράμετρο εξόδου ¨R¨ και των 

δφο ςειρϊν μποροφμε να εμφανίςουμε τα αποτελζςματα 

των διεργαςιϊν που γίνονται μζςα ςε κάκε αντικείμενο, 

ελζγχοντασ ζτςι αν το αποτζλεςμα που προκφπτει είναι 

επικυμθτό ι όχι. 

 

 

 

 

Βιμα 3ο : Ρροςκζτουμε ζνα αντικείμενο τφπου F1 (τοποκεςία: Math/Script/F1). Το 

αντικείμενο αυτό (Σχιμα 7.4) δθμιουργεί μια ςυνάρτθςθ με μόνο μια μεταβλθτι. 

Θ παράμετροσ ειςόδου ¨F¨ κακορίηει τθ ςυνάρτθςθ που κα 

επιλυκεί. Στθν περίπτωςθ μασ κάνοντασ δεξί κλικ πάνω ςτθ 

παράμετρο, ςτο πεδίο κειμζνου (Expression Editor) ειςάγουμε τθ 

ςυνάρτθςθ 0,1 * x2. Στθ παράμετρο ειςόδου ¨x¨ ςυνδζουμε τουσ 

αρικμοφσ που πρζπει να ειςαχκοφν ςτθ ςυνάρτθςθ. 

Συνδζουμε τθν παράμετρο εξόδου ¨R¨ τθσ 2θσ ςειράσ (Range) ςτθν 

παράμετρο ειςόδου ¨x¨ του καινοφριου αντικειμζνου. 

Ράλι χρθςιμοποιοφμε  το αντικείμενο τφπου Panel για να 

προβάλλουμε τα αποτελζςματα που προκφπτουν. 

 

 

Σχιμα 7.3 – Κακοριςμόσ δφο ςειρϊν αρικμϊν 

Σχιμα 7.4 – Δθμιουργία μιασ 
ςειράσ αρικμϊν μζςα από μια 
ςυνάρτθςθ 
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Βιμα 4ο : Δθμιουργοφμε ζνα αντικείμενο τφπου List Length (τοποκεςία: Sets/List/List 

Length). Το ςτοιχείο αυτό υπολογίηει το μικοσ μιασ λίςτασ. 

Συνδζουμε τθν παράμετρο εξόδου τφπου ¨r¨ του αντικειμζνου F1 με τθν παράμετρο 

ειςόδου ¨L¨ του αντικειμζνου List Length ϊςτε να μετριςουμε το πλικοσ των αρικμϊν που 

εξάγονται μζςα από το αντικείμενο τθσ ςυνάρτθςθσ (ςτθ περίπτωςι μασ το πλικοσ των 

ςτοιχείων τθσ λίςτασ είναι 11) 

Στθ ςυνζχεια προςκζτουμε ζνα αντικείμενο τφπου List Item (τοποκεςία: Sets/List/List Item). 

Το αντικείμενο αυτό ανακτά ζνα ςυγκεκριμζνο ςτοιχείο μιασ λίςτασ. 

Θ παράμετροσ ειςόδου ¨L¨ είναι αυτι που δζχεται τθ λίςτα από τθν οποία κζλουμε να 

κρατιςουμε ζνα ςυγκεκριμζνο ςτοιχείο. Στθ παράμετρο ¨i¨ δθλϊνουμε ποιο ςτοιχείο τθσ 

λίςτασ κζλουμε να κρατιςουμε. 

Συνδζουμε τθν παράμετρο εξόδου ¨r¨του αντικειμζνου F1 με τθν παράμετρο ειςόδου ¨L¨ 

του αντικειμζνου List Item και τθν παράμετρο εξόδου ¨L¨ του ςτοιχείου List Length με τθν 

παράμετρο ειςόδου ¨i¨ του ςτοιχείου List Item. Επίςθσ κάνοντασ δεξί κλικ ςτθ παράμετρο 

ειςόδου ¨i¨ του αντικειμζνου List Item, πλθκτρολογοφμε ςτθ προεπιλογι Expression Editor 

τθν ζκφραςθ ¨i-1¨ ϊςτε να κρατιςουμε το τελευταίο ςτοιχείο τθσ λίςτα που ζχουμε ειςάγει. 

(Δεδομζνου ότι θ αρίκμθςθ τθσ λίςτασ ξεκινάει από το 0, το τελευταίο ςτοιχείο τθσ λίςτασ 

είναι το ¨i-1¨.)  

Χρθςιμοποιϊντασ ζνα αντικείμενο τφπου Panel μποροφμε να δοφμε το ςτοιχείο που ζχουμε 

κρατιςει (ςτθν περίπτωςι μασ αυτό είναι το 2.5).  

Ππωσ κα διαπιςτϊςουμε παρακάτω (Σχιμα 7.5) ςκοπόσ αυτό του βιματοσ είναι να δοφμε 

το υψόμετρο ςτο οποίο κα φτάςει το κάτω πζλμα του τθσ δικτυωτισ γζφυρασ. 

 

Σχιμα 7.5 – Εφρεςθ ανϊτερου υψομζτρου του κάτω πζλματοσ τθσ δικτυωτισ γζφυρασ 

 

Βιμα 5ο : Δθμιουργοφμε δυο αντικείμενα τφπου Point XYZ (τοποκεςία: Vecror/Point/ XYZ). 

Κάκε ζνα από τα ςτοιχεία αυτά (Σχιμα 7.6) δθμιουργοφν ςθμεία ειςάγοντάσ τουσ τισ 

ςυντεταγμζνεσ τουσ X, Y, Z.  



Αρχιτεκτονική ςχεδίαςη Δικτυωτήσ Γέφυρασ  159 

 

   
Διερεφνθςθ Υπολογιςτικϊν Μεκόδων Ραραμετρικοφ Σχεδιαςμοφ Καταςκευϊν 

 

Σχιμα 7.6 – Συντεταγμζνεσ ςθμείων άνω και κάτω πζλματοσ δικτυωτισ γζφυρασ 

Στθ παράμετρο ειςόδου ¨X¨ ειςάγουμε τισ ςυντεταγμζνεσ x των ςθμείων, ςτθ παράμετρο 

¨Y¨ τισ ςυντεταγμζνεσ y των ςθμείων και ςτθ παράμετρο ¨Z¨ τισ ςυντεταγμζνεσ z των 

ςθμείων.  

Στο ςθμζιο αυτό κα πρζπει να ποφμε ότι το ζνα αντικείμενο τφπου Point XYZ κα 

αντιπροςωπεφει τα ςθμεία τθσ πάνω δοκοφ τθσ δικτυωτισ γζφυρασ  και το άλλο τα ςθμεία 

τθσ κάτω δοκοφ.  

Συνδζουμε τθν παράμετρο εξόδου ¨R¨ τθσ 1θσ ςειράσ (Range) με τισ παραμζτρουσ ειςόδου 

¨X¨ των δυο αντικειμζνων τφπου Point XYZ ϊςτε να δθμιουργιςουμε τισ ςυντεταγμζνεσ x 

τθσ πάνω και τθσ κάτω δοκοφ. Επίςθσ ςυνδζουμε τθσ παράμετρο εξόδου ¨r¨ του 

αντικειμζου F1 με τθν παράμετρο ειςόδου ¨Z¨ του κάτω αντικειμζνου Point XYZ ϊςτε να 

δθμιουργιςουμε τισ ςυντεταγμζνεσ z τθσ κάτω δοκόυ του δικτυωτοφ προβόλου.  

Ρροςκζτουμε και ζνα Slider με το όνομα ¨static height¨ (Σχιμα 7.7) το οποίο κα αποτελεί 

τθν τζταρτθ παράμετρο του φορζα μασ, δίνοντασ του τθν τιμι 4.500. 
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Σχιμα 7.7 – Η τζταρτθ παράμετροσ τθσ δικτυωτισ γζφυρασ 

 

 Όνομα 

παραμζτρου 

Τφποσ 

Παραμζτρου 

Ελάχιςτο 

Όριο 

Μζγιςτο 

Όριο 
Τιμι 

 
4θ static height δεκαδικόσ 0,000 10,000 4,500 

 

Πίνακασ 7.2 – Χαρακτθριςτικά τζταρτθσ παραμζτρου τθσ δικτυωτισ γζφυρασ 

Συνδζουμε το Slider με τθν παράμετρο ειςόδου ¨Η¨ του αντικειμζνου Point XYZ. Θ τζταρτθ 

παράμετροσ (static height) χρθςιμοποιείται για τον κακοριςμό του ςτατικοφ φψουσ του 

φορζα (Ρίνακασ 7.2). 

Χρθςιμοποιϊντασ πάλι δυο ςτοιχεία τφπου Panel μποροφμε να δοφμε τα ςθμεία τθσ πάνω 

και τθσ κάτω δοκοφ. 

Σε αυτό το ςθμείο κα χρθςιμοποιιςουμε το περιβάλλον του Rhino οπου προβάλλονται τα 

αποτελζςματα των ενεργειϊν που εκτελοφνται μζςα από τα αντικείμενα του Grasshopper. 

Ππωσ βλζπουμε παρακάτω (Σχιμα 7.8) ζχουμε δθμιουργιςει τα ςθμεια τθσ πάνω και τθσ 

κάτω δοκοφ: 

 

Σχιμα 7.8 – Σθμεία άνω και κάτω κφριασ δοκοφ δικτυωτισ γζφυρασ 

  

Βιμα 6ο : Ρροςκζτουμε ζνα αντικείμενο τφπου Curve (τοποκεςία: Curve/Spline/Curve). Το 

ςτοιχείο αυτό (Σχιμα 7.9) δθμιουργεί μια καμπφλθ ενϊνοντασ μια ςειρά από ςθμεία. 

Στθ παράμετρο ειςόδου ¨V¨ ειςάγουμε τα ςθμεία που κζλουμε να ενϊςουμε, ενϊ θ 

παράμετροσ ειςόδου ¨D¨ κακορίηει τθν καμπυλότθτα τθσ γραμμισ. Στθ περίπτωςι μασ 

προςκζτοντασ ζνα αντικείμενο τφπου Slider κα ανακζςουμε ςτθν καμπυλότθτα τθν τιμι 1. 

Θ τιμι 1 υποδθλϊνει ότι τα ςθμεία τθσ κάτω δοκοφ κα ενωκοφν με ευκείεσ γραμμζσ. 
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Συνδζω τθν παράμετρο εξόδου ¨Pt¨ του δεφτερου αντικειμζνου τφπου Point XYZ (το οποίο 

δθμιουργεί τα ςθμεία τθσ κάτω δοκοφ) με τθν παράμετρο ειςόδου ¨V¨ του ςτοιχείου Curve. 

Ενϊνω επίςθσ το Slider με τθ παράμετρο ειςόδου ¨D¨ του ςτοιχείου Curve. 

 

Σχιμα 7.9 – Σφνδεςθ ςθμείων τθσ κάτω κφριασ δοκοφ 

Χρθςιμοποιοφμε τϊρα και το περιβάλλον του Rhino για να προβάλλουμε το αποτζλεςμα 

(Σχιμα 7.10) : 

 

Σχιμα 7.10 – Δθμιουργία κάτω κφριασ δοκοφ δικτυωτισ γζφυρασ 

 

Βιμα 7ο : Δθμιουργοφμε ζνα αντικείμενο τφπου Line (τοποκεςία: Curve/Primitive/Line). Το 

ςτοιχείο αυτό (Σχιμα 7.11) δθμιουργεί μια γραμμι μεταξφ δυο ςθμείων. 

Στθ παράμετρο ειςόδου ¨Α¨ ειςάγουμε τα αρχικά ςθμεία των γραμμϊν, ενϊ ςτθ παράμετρο 

¨Β¨ ειςάγουμε τα τελικά ςθμεία των γραμμϊν. 

Συνδζω τθν παράμετρο εξόδου ¨Pt¨ του πρϊτου αντικειμζνου Point XYZ (που 

αντιπροςωπεφει τα πάνω ςθμεία) με τθν παράμετρο ¨Α¨ και τθν παράμετρο εξόδου ¨Pt¨ 

του δεφτερου αντικειμζνου Point XYZ (που αντιπροςωπεφει τα κάτω ςθμεία) με τθν 

παράμετρο ¨Β¨. 

 

Σχιμα 7.11 – Σφνδεςθ ςθμείων άνω και κάτω κφριασ δοκοφ 
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Χρθςιμοποιοφμε τϊρα και το περιβάλλον του Rhino για να προβάλλουμε το αποτζλεςμα 

(Σχιμα 7.12) : 

 

 

Σχιμα 7.12 – Δθμιουργία των ορκοςτατϊν τθσ δικτυωτισ γζφυρασ 

 

Βιμα 8ο : Δθμιουργοφμε δφο αντικείμενα τφπου Shift List (τοποκεςία: Sets/List/Shift List). 

Κάκε ζνα από τα ςτοιχεία αυτά αφαιρεί ςτοιχεία από μια λίςτα και κρατάει όςο απομζνουν. 

Στθ παράμετρο ειςόδου ¨L¨ ειςάγουμε τθν λίςτα που κζλουμε να τροποποιιςουμε, ενϊ ςτθ 

παράμετρο ¨S¨ δθλϊνουμε ποιο ςτοιχείο τισ λίςτασ που ζχουμε ειςάγει κζλουμε να 

καταργιςουμε. Στθ περίπτωςι μασ προςκζτοντασ ζνα αντικείμενο τφπου Slider με τθν τιμι 

1 κα αφαιρζςουμε το πρϊτο ςτοιχείο τθσ λίςτασ (όπωσ κα δοφμε παρακάτω ζχουμε 

αφαιρζςει το πρϊτο ςθμείο από τθ λίςτα με τισ ςυντεταγμζνεσ των κόμβων τθσ πάνω δοκοφ 

και το πρϊτο ςθμείο από τθ λίςτα με τισ ςυντεταγμζνεσ των κόμβων τθσ κάτω δοκοφ).  

Ενϊνουμε τθ παράμετρο εξόδου ¨Pt¨ του πρϊτου αντικειμζνου Point XYZ (που δθμιουργεί 

τα πάνω ςθμεία) με τθ παράμετρο ειςόδου ¨L¨ του πρϊτου ςτοιχείου Shift List. Επίςθσ 

ςυνδζουμε το Slider ςτθ παράμετρο ειςόδου ¨S¨. Στθ ςυνζχεια ςυνδζουμε τθ παράμετρο 

εξόδου ¨Pt¨ του δεφτερου αντικειμζνου Point XYZ (που δθμιουργεί τα κάτω ςθμεία) με τθ 

παράμετρο ειςόδου ¨L¨ του δεφτερου ςτοιχείου Shift List. Τζλοσ ςυνδζουμε το Slider ςτθ 

παράμετρο ειςόδου ¨S¨. 

Χρθςιμοποιϊντασ τϊρα δφο αντικείμενα τφπου Panel μποροφμε να δοφμε τα ςτοιχεία που 

ζχουν απομείνει ςτθ λίςτα (Σχιμα 7.13). 



Αρχιτεκτονική ςχεδίαςη Δικτυωτήσ Γέφυρασ  163 

 

   
Διερεφνθςθ Υπολογιςτικϊν Μεκόδων Ραραμετρικοφ Σχεδιαςμοφ Καταςκευϊν 

 

Σχιμα 7.13 – Δθμιουργία διαγϊνιων ράβδων ςφνδεςθσ άνω και κάτω κφριασ δοκοφ και δθμιουργία άνω κφριασ δοκοφ 

Ππωσ παρατθροφμε από τθ λίςτα των πάνω ςθμείων που δθμιουργιςαμε ςτο 5ο βιμα 

ζχουμε αφαιρζςει το πρϊτο ςθμείο, δθλαδι το (0.0, 0.0, 4.5) και από τθ λίςτα των κάτω 

ςθμείων ζχουμε αφαιρζςει πάλι το πρϊτο ςθμείο, δθλαδι το (0.0, 0.0, 2.5).  

Επίςθσ προςκζτουμε τρία αντικείμενα τφπου Line. 

Συνδζουμε τθ παράμετρο εξόδου ¨Pt¨ του πρϊτου αντικειμζνου Point XYZ (που περιζχει τισ 

ςυντεταγμζνεσ των πάνω κόμβων) με τθν παράμετρο ειςόδου ¨Α¨ του πρϊτου αντικειμζνου 

τφπου Line και τθν παράμετρο εξόδου ¨L¨ του πρϊτου αντικειμζνου Shift List με τθν 

παράμετρο ειςόδου ¨Β¨ του αντικειμζνου τφπου Line. Ζτςι δθμιουργοφμε τισ οριηόντιεσ 

γραμμζσ που ενϊνουν τουσ κόμβουσ τθσ πάνω δοκοφ (Σχιμα 7.13). 

Ενϊνουμε τθν παράμετρο εξόδου ¨L¨ του πρϊτου αντικειμζνου Shift List με τθν παράμετρο 

ειςόδου ¨Α¨ του δεφτερου αντικειμζνου τφπου Line και τθν παράμετρο εξόδου ¨Pt¨ του 

δεφτερου αντικειμζνου Point XYZ (που περιζχει τισ ςυντεταγμζνεσ των κάτω κόμβων) με τθν 

παράμετρο ειςόδου ¨Β¨ του αντικειμζνου τφπου Line. Με αυτό τον τρόπο δθμιουργοφμε τισ 

πρϊτεσ διαγϊνιεσ γραμμζσ (/) που ενϊνουν τουσ κόμβουσ τθσ πάνω και τθσ κάτω δοκοφ 

(Σχιμα 7.13).  
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Συνδζουμε επίςθσ τθν παράμετρο εξόδου ¨L¨ του δεφτερου αντικειμζνου Shift List με τθν 

παράμετρο ειςόδου ¨Β¨ του τρίτου αντικειμζνου τφπου Line και τθν παράμετρο εξόδου ¨Pt¨ 

του πρϊτου αντικειμζνου Point XYZ (που περιζχει τισ ςυντεταγμζνεσ των πάνω κόμβων) με 

τθν παράμετρο ειςόδου ¨Α¨ του αντικειμζνου τφπου Line. Με αυτό τον τρόπο 

δθμιουργοφμε τισ δεφτερεσ διαγϊνιεσ γραμμζσ (\) που ενϊνουν τουσ κόμβουσ τθσ πάνω και 

τθσ κάτω δοκοφ (Σχιμα 7.13). 

Χρθςιμοποιοφμε τϊρα και το περιβάλλον του Rhino (Σχιμα 7.14) για να προβάλλουμε το 

αποτζλεςμα: 

 

Σχιμα 7.14 – Δθμιουργία άνω κφριασ δοκοφ και διαγϊνιων ράβδων ςφνδεςθσ άνω και κάτω κφριασ δοκοφ 

Βιμα 9ο : Δθμιουργοφμε δυο αντικείμενα τφπου Move (τοποκεςία: 

Transform/Euclidean/Move). Τα ςτοιχεία αυτά μετακινοφν αντικείμενα προσ άλλεσ 

κατευκφνςεισ. 

Στθ παράμετρο ειςόδου ¨G¨ δθλϊνουμε το αντικείμενο που κζλουμε να μετακινθκεί, ενϊ 

ςτθ παράμετρο ειςόδου ¨T¨ δθλϊνουμε τθν διεφκυνςθ πάνω ςτθν οποία κζλουμε να 

μετακινθκεί το αντικείμενο. 

Επίςθσ ειςάγουμε ζνα αντικείμενο τφπου Unit Y. Με το αντικείμενο αυτό υποδθλϊνουμε τθ 

ότι θ διεφκυνςθ πάνω ςτθν οποία κα μετακινθκοφν τα αντικείμενα είναι θ Y. 

Ρροςκζτουμε και ζνα Slider με το όνομα ¨truss width¨ (Σχιμα 7.15) το οποίο κα αποτελεί 

τθν τελευταία παράμετρο του φορζα μασ, δίνοντασ του τθν τιμι 3.000. 

 

Σχιμα 7.15 – Η πζμπτθ παράμετροσ τθσ δικτυωτισ γζφυρασ 

 

 Όνομα 

παραμζτρου 

Τφποσ 

Παραμζτρου 

Ελάχιςτο 

Όριο 

Μζγιςτο 

Όριο 
Τιμι 

 
5θ truss width δεκαδικόσ 0,000 10,000 3,000 

 

Πίνακασ 7.3 – Χαρακτθριςτικά πζμπτθσ παραμζτρου τθσ δικτυωτισ γζφυρασ 
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Θ πζμπτθ παράμετροσ (truss width) κακορίηει το πλάτοσ τθσ δικτυωτισ γζφυρασ (Ρίνακασ 7.3). 

Συνδζουμε  το Slider με τθν παράμετρο ειςόδου ¨F¨ του αντικειμζνου Unit Y. Ενϊνουμε τθν 

παράμετρο εξόδου ¨V¨ με τθν παράμετρο ειςόδου ¨Τ¨ των δυο αντικειμζνων τφπου Move. 

Ζτςι ζχουμε κακορίςει ότι τα αντικείμενα που κζλουμε κα μετακινθκοφν ςτθ διεφκυνςθ Υ 

κατά τρία μζτρα (Σχιμα 7.16). 

 

Σχιμα 7.16 – Μετατόπιςθ άνω και κάτω κόμβων ςτθ διεφκυνςθ Υ και δθμιουργία εγκάρςιων δοκϊν που ςυνδζουν τισ 
δυο άνω και τισ δφο κάτω κφριεσ δοκοφσ 

 

Ενϊνουμε τθν παράμετρο εξόδου ¨Pt¨ του πρϊτου αντικειμζνου Point XYZ (που περιζχει τισ 

ςυντεταγμζνεσ των πάνω κόμβων) με τθν παράμετρο ειςόδου ¨G¨ του πρϊτου ςτοιχείου 

Move και τθν παράμετρο εξόδου ¨Pt¨ του δεφτερου αντικειμζνου Point XYZ (που περιζχει 

τισ ςυντεταγμζνεσ των κάτω κόμβων) με τθν παράμετρο ειςόδου ¨G¨ του δεφτερου 

ςτοιχείου (Σχιμα 7.16). Με αυτό τον τρόπο ζχουμε δθμιουργιςει τουσ καινοφριοσ πάνω και 

κάτω κόμβουσ μετατοπιςμζνουσ ςτθ διεφκυνςθ Υ κατά τρία μζτρα (Σχιμα 7.17). 

Χρθςιμοποιοφμε τϊρα και το περιβάλλον του Rhino για να προβάλλουμε το αποτζλεςμα: 

 

Σχιμα 7.17 – Μετατόπιςθ άνω και κάτω κόμβων ςτθ διεφκυνςθ Υ 
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Δθμιουργοφμε δυο αντικείμενα τφπου Line. 

Ενϊνουμε τθν παράμετρο εξόδου ¨Pt¨ του πρϊτου αντικειμζνου Point XYZ (που περιζχει τισ 

ςυντεταγμζνεσ των πάνω κόμβων) με τθν παράμετρο ειςόδου ¨Α¨ του πρϊτου αντικειμζνου 

τφπου Line και τθν παράμετρο εξόδου ¨G¨ του πρϊτου ςτοιχείου Move με τθν παράμετρο 

ειςόδου ¨Β¨ του πρϊτου ςτοιχείου Line (Σχιμα 7.16). Με αυτό τον τρόπο δθμιουργοφμε τισ 

γραμμζσ που ενϊνουν τουσ αρχικοφσ πάνω κόμβουσ με τουσ μετατοπιςμζνουσ κατά τθ 

διεφκυνςθ Υ πάνω κόμβουσ (Σχιμα 7.18). 

Συνδζουμε τθν παράμετρο εξόδου ¨Pt¨ του δεφτερου αντικειμζνου Point XYZ (που περιζχει 

τισ ςυντεταγμζνεσ των κάτω κόμβων) με τθν παράμετρο ειςόδου ¨Α¨ του δεφτερου 

αντικειμζνου τφπου Line και τθν παράμετρο εξόδου ¨G¨ του δεφτερου ςτοιχείου Move με 

τθν παράμετρο ειςόδου ¨Β¨ του δεφτερου ςτοιχείου Line (Σχιμα 7.16). Με αυτό τον τρόπο 

δθμιουργοφμε τισ γραμμζσ που ενϊνουν τουσ αρχικοφσ κάτω κόμβουσ με τουσ 

μετατοπιςμζνουσ κατά τθ διεφκυνςθ Υ κάτω κόμβουσ (Σχιμα 7.18). 

Χρθςιμοποιοφμε τϊρα και το περιβάλλον του Rhino για να προβάλλουμε το αποτζλεςμα: 

 

Σχιμα 7.18 – Δθμιουργία εγκάρςιων δοκϊν που ςυνδζουν τουσ άνω και τουσ κάτω κόμβουσ 

Βιμα 10ο : Δθμιουργοφμε ζνα αντικείμενο τφπου Move (Σχιμα 7.19). 

 

Σχιμα 7.19 – Μετατόπιςθ ςτθ διεφκυνςθ Υ : κάτω κφριασ δοκοφ, κατακόρυφων δοκϊν που ςυνδζουν τουσ άνω με τουσ 
κάτω κόμβουσ, διαγϊνιεσ χορδζσ ςφνδεςθσ άνω και κάτω κφριων δοκϊν, άνω κφριασ δοκοφ 

Συνδζουμε τθν παράμετρο εξόδου ¨V¨ του αντικειμζνου Unit Y με τθν παράμετρο ειςόδου 

¨Τ¨ του ςτοιχείου Move. Με αυτό τον τρόπο ζχουμε κακορίςει ότι τα αντικείμενα που κα 

επιλζξουμε κα μετακινθκοφν ςτθ διεφκυνςθ Υ κατά τρία μζτρα. 
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Ενϊνουμε τθν παράμετρο εξόδου ¨C¨ του αντικειμζνου Curve με τθν παράμετρο ειςόδου 

¨G¨ του ςτοιχείου Move (Σχιμα 7.19). Ζτςι δθμιουργοφμε μια καινοφρια καμπφλθ 

μετατοπίηοντασ τθν αρχικι ςτθ διεφκυνςθ Υ κατά τρία μζτρα (Σχιμα 7.20). 

Συνδζουμε τθ παράμετρο εξόδου ¨L¨ του αντικειμζνου Line του 7ου βιματοσ (το οποίο 

ενϊνει με κατακόρυφεσ γραμμζσ τουσ πάνω και του κάτω κόμβουσ) με τθν παράμετρο 

ειςόδου ¨G¨ του ςτοιχείου Move (Σχιμα 7.19). Με αυτό τον τρόπο δθμιουργοφμε 

καινοφριεσ κατακόρυφεσ, μετατοπιςμζνεσ ςτθ διεφκυνςθ Υ κατά τρία μζτρα (Σχιμα 7.20). 

Ενϊνουμε τθ παράμετρο εξόδου ¨L¨ του πρϊτου αντικειμζνου τφπου Line του 8ου βιματοσ 

(το οποίο ενϊνει με οριηόντιεσ γραμμζσ τουσ πάνω κόμβουσ) με τθν παράμετρο ειςόδου ¨G¨ 

του ςτοιχείου Move (Σχιμα 7.19). Με αυτό τον τρόπο δθμιουργοφμε καινοφριεσ οριηόντιεσ,  

μετατοπιςμζνεσ ςτθ διεφκυνςθ Υ κατά τρία μζτρα (Σχιμα 7.20). 

Συνδζουμε τθ παράμετρο εξόδου ¨L¨ του δεφτερου και του τρίτου αντικειμζνου τφπου Line 

του 8ου βιματοσ (τα οποία ενϊνουν με διαγϊνιεσ γραμμζσ τουσ πάνω και τουσ κάτω 

κόμβουσ) με τθν παράμετρο ειςόδου ¨G¨ του ςτοιχείου Move (Σχιμα 7.19). Με αυτό τον 

τρόπο δθμιουργοφμε καινοφριεσ διαγϊνιεσ,  μετατοπιςμζνεσ ςτθ διεφκυνςθ Υ κατά τρία 

μζτρα (Σχιμα 7.20). 

Χρθςιμοποιοφμε τϊρα και το περιβάλλον του Rhino για να προβάλλουμε το αποτζλεςμα 

(Σχιμα 7.20) : 

 

Σχιμα 7.20 – Μετατόπιςθ ςτθ διεφκυνςθ Υ : κάτω κφριασ δοκοφ, κατακόρυφων δοκϊν που ςυνδζουν τουσ άνω με τουσ 
κάτω κόμβουσ, διαγϊνιεσ χορδζσ ςφνδεςθσ άνω και κάτω κφριων δοκϊν, άνω κφριασ δοκοφ 

 

Ζχοντασ ολοκλθρϊςει τθ δθμιουργία του φορζα με τθ βοικεια των αντικειμζνων του 

προγράμματοσ Grasshopper, μποροφμε ςε αυτό το ςθμείο να διαπιςτϊςουμε τα 

πλεονεκτιματα του παραμετρικοφ ςχεδιαςμοφ. 
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Αλλάηοντασ κάκε φορά τισ πζντε παραμζτρουσ του φορζα (ςυνολικό μικοσ, αρικμόσ 

φατνωμάτων, καμπυλότθτα κάτω κφριων δοκϊν, ςτατικό φψοσ και πλάτοσ) προκφπτει 

αυτόματα θ καινοφρια μορφι χωρίσ να χρειάηεται καμία παραπάνω επζμβαςθ ςτα 

αντικείμενα που ζχουμε ορίςει. 

Ασ δοφμε τϊρα κάποια παραδείγματα του φορζα αλλάηοντασ κάκε φορά κάποιεσ από τισ 

παραμζτρουσ του. 

1ο Παράδειγμα : 

Δικτυωτι γζφυρα με τα εξισ χαρακτθριςτικά (Σχιμα 7.21 – 7.22) : 

 Συνολικό μικοσ 30.00m (κζτοντασ truss length = 30.000) 

 Αρικμόσ φατνωμάτων 10 (κζτοντασ number of panels = 10) 

 Καμπυλότθτα κάτω κφριων δοκϊν ¨5.000¨ (κζτοντασ curvature = 5.000) 

 Στατικό φψοσ γζφυρασ 4.50m (κζτοντασ static height = 4.500)   

 Αρχικό φψοσ φορζα 2.00 (κζτοντασ curvature = 5.000) 

 Ρλάτοσ φορζα 3.00m (κζτοντασ truss width = 3.000)  

 

Σχιμα 7.21 – Πρϊτο παράδειγμα παραμετροποίθςθσ του φορζα - Όψθ 

 

Σχιμα 7.22 – Πρϊτο παράδειγμα παραμετροποίθςθσ του φορζα - Προοπτικό 
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2ο Παράδειγμα : 

Δικτυωτι γζφυρα με τα εξισ χαρακτθριςτικά (Σχιμα 7.23 – 7.24) : 

 Συνολικό μικοσ 25.00m (κζτοντασ truss length = 25.000) 

 Αρικμόσ φατνωμάτων 8 (κζτοντασ number of panels = 8) 

 Καμπυλότθτα κάτω κφριων δοκϊν ¨5.000¨ (κζτοντασ curvature = 5.000) 

 Στατικό φψοσ γζφυρασ 4.00m (κζτοντασ static height = 4.000) 

 Αρχικό φψοσ φορζα 1.50 (κζτοντασ curvature = 5.000)  

 Ρλάτοσ φορζα 2.00m (κζτοντασ truss width = 2.000) 

 

Σχιμα 7.23 – Δεφτερο παράδειγμα παραμετροποίθςθσ του φορζα - Όψθ 

 

Σχιμα 7.24 – Δεφτερο παράδειγμα παραμετροποίθςθσ του φορζα - Προοπτικό 

 

7.2 Παρατθριςεισ ςτθ δθμιουργία των φατνωμάτων τθσ δικτυωτισ 

γζφυρασ με το πρόγραμμα Grasshopper 

Ασ εξετάςουμε τθ μορφι του φορζα με το εξισ χαρακτθριςτικά (Σχιμα 7.25) : 

 Συνολικό μικοσ δικτυωτισ γζφυρασ: 25.00m 
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 Αρικμόσ φατνωμάτων : 8 

 Στατικό φψοσ τθσ δικτυωτισ γζφυρασ : 4.00m 

 Ρλάτοσ του φορζα : 3.00m 

Χρθςιμοποιοφμε το περιβάλλον του Rhino για να προβάλλουμε το αποτζλεςμα : 

 

Σχιμα 7.25 – Μορφι δικτυωτισ γζφυρασ - Όψθ 

 

Σχιμα 7.26 – Υπολογιςμόσ γωνίασ μεταξφ άνω κφριασ δοκοφ και διαγϊνιασ χορδισ 

Αν εξετάςουμε το πρϊτο φάτνωμα του φορζα κα δοφμε ότι αυτό ζχει πλάτοσ 3.125m και 

φψοσ 1.50m. Αυτό ςθμαίνει ότι θ γωνία που ςχθματίηει θ οριηόντια με τθ διαγϊνια χορδι 

του φατνϊματοσ είναι 25.64°. Αυτι θ πολφ μικρι γωνία μεταξφ των δφο μελϊν του φορζα 

(Σχιμα 7.26), κα ζχει ςαν αποτζλεςμα ςτθν καταςκευι τθσ δικτυωτισ γζφυρασ να πρζπει να 

δθμιουργθκοφν μεγάλα ελάςματα ςφνδεςθσ των διάφορων μελϊν του φορζα. Αυτό κα 

οδθγιςει ςε μια ςθμαντικι οικονομικι επιβάρυνςθ τθσ καταςκευισ κακϊσ κα χρειαςτεί να 

ςυγκολλιςουμε μεγάλα ελάςματα για τθν ςφνδεςθ των μελϊν του φορζα. 

Δυςτυχϊσ τα αντικείμενα του Grasshopper μασ δίνουν τθ δυνατότθτα να δθμιουργιςουμε 

φατνϊματα ίδιου μικουσ το κακζνα, χωρίσ να μασ επιτρζπουν να αλλάηουμε το μικοσ του  
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κάκε φατνϊματοσ όπωσ εμείσ επικυμοφμε ϊςτε να πετυχαίνουμε κάκε φορά θ κλίςθ του 

διαγϊνιου μζλουσ να είναι κοντά ςτισ 45°.  

Το παραπάνω ςθμαντικό μειονζκτθμα που προκφπτει από τθ δθμιουργία τθσ δικτυωτισ 

γζφυρασ χρθςιμοποιϊντασ αποκλειςτικά τα αντικείμενα του Grasshopper μασ οδθγεί να 

ςκεφτοφμε μια άλλθ τεχνικι δθμιουργίασ του φορζα. Στθ νζα αυτι μζκοδο κα 

ςυνδυάςουμε τα αντικείμενα του Grasshopper με μια ςειρά εντολϊν που κα γραφτοφν  ςτθ 

γλϊςςα προγραμματιςμοφ C#. Σκοπόσ αυτϊν των εντολϊν κα είναι να δθμιουργιςουμε 

διαγϊνια μζλθ τα οποία τα ζχουν μια κλίςθ κοντά ςτισ 45°. 

 

7.3 Δθμιουργία δικτυωτισ γζφυρασ ςυνδυάηοντασ το πρόγραμμα 

Grasshopper και τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ C# (Μζροσ 1) 

Σε αυτό το ςθμείο επιχειρείται μια διαφορετικι προςζγγιςθ ςτθν αρχιτεκτονικι ςχεδίαςθ 

τθσ δικτυωτισ γζφυρασ που ςυνδυάηει τα αντικείμενα του παραμετρικοφ εργαλείου 

προςομοίωςθσ Grasshopper με μια ςειρά εντολϊν ςτθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ C#. 

Συγκεκριμζνα οι εντολζσ αυτζσ επικεντρϊνονται ςτθ τεχνικι διαχωριςμοφ των φατνωμάτων 

τθσ δικτυωτισ γζφυρασ ϊςτε οι διαγϊνιοι ράβδοι που κα δθμιουργοφνται να ζχουν κλίςθ 

κοντά ςτισ 45°.  

Σε αυτό το μζροσ (Μζροσ 1) παραμετρικά ελζγχονται οι παρακάτω ςυνιςτϊςεσ: 

 Το ςυνολικό μικοσ τθσ δικτυωτισ γζφυρασ 

 Θ καμπυλότθτα των κάτω κφριων δοκϊν τθσ γζφυρασ 

 Το ςτατικό φψοσ τθσ δικτυωτισ γζφυρασ 

Θ δθμιουργία του φορζα γίνεται ακολουκϊντασ τα παρακάτω βιματα : 

Βιμα 1ο : Αρχικά δθμιουργοφμε τρία αντικείμενα τφπου Number Slider (τοποκεςία: 

Params/Special/Number Slider). Τα αντικείμενα αυτά χρθςιμοποιοφνται για τθν 

αποκικευςθ μεμονωμζνων τιμϊν και αποτελοφν ζναν από τουσ κφριουσ τρόπουσ με τον 

οποίο εκφράηονται οι παράμετροι του φορζα. Κάνοντασ δεξί κλικ ςτο αντικείμενο 

μποροφμε να επιλζξουμε τον τφπο του (όπωσ πχ ακζραιοσ αρικμόσ ι αρικμόσ κινθτισ 

υποδιαςτολισ), όπωσ επίςθσ μποροφμε να κακορίςουμε ζνα άνω και ζνα κάτω όριο 

διακφμανςθσ του αρικμοφ. Συγκεκριμζνα ςτο παράδειγμα μασ τα τρία πρϊτα αντικείμενα 

είναι τα εξισ (Σχιμα 7.27): 

 

Σχιμα 7.27 – Οι δφο πρϊτεσ παράμετροι τθσ δικτυωτισ γζφυρασ 
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 Όνομα 

παραμζτρου 

Τφποσ 

Παραμζτρου 

Ελάχιςτο 

Όριο 

Μζγιςτο 

Όριο 
Τιμι 

 
1θ truss length  δεκαδικόσ 0,000 50,000 10,000 

2θ curvature δεκαδικόσ 0,000 50,000 10,000 

 

Πίνακασ 7.4 – Χαρακτθριςτικά των δφο πρϊτων παραμζτρων τθσ δικτυωτισ γζφυρασ 

Θ πρϊτθ παράμετροσ (truss length ) κακορίηει το ςυνολικό μικοσ του φορζα και θ δεφτερθ 

(curvature) χρθςιμοποιείται για τον κακοριςμό τθσ καμπυλότθτασ των κάτω κφριων δοκϊν 

τθσ δικτυωτισ γζφυρασ (Ρίνακασ 7.4).   

Σε αντίκεςθ με τθν παράγραφο 7.1 ςε αυτι τθν ενότθτα δεν ελζγχουμε παραμετρικά των 

αρικμό των φατνωμάτων τθσ δικτυωτισ γζφυρασ. Ο λόγοσ που γίνεται αυτό ζχει 

διατυπωκεί ςτθ παράγραφο 7.2. Θ παράμετροσ (Num Pts on Curve) χρθςιμοποιείται 

αποκλειςτικά για τθ δθμιουργία μιασ ςειράσ αρικμϊν που κα μασ επιτρζψουν να 

ςχεδιάςουμε τθν κάτω κφρια δοκοφ τθσ γζφυρασ. 

Βιμα 2ο : Δθμιουργοφμε ζνα αντικείμενο τφπου Domain (τοποκεςία: 

Math/Domain/Domain). Το αντικείμενο αυτό (Σχιμα 7.28) δθμιουργεί μια ςειρά αρικμϊν 

ειςάγοντασ τισ δφο ακραίεσ τιμζσ τθσ ςειράσ. 

 

Σχιμα 7.28 – Δθμιουργία μιασ ςειράσ αρικμϊν 

 

Θ παράμετροι ειςόδου ¨Α¨ και ¨Β¨ κακορίηουν τισ δφο ακραίεσ τιμζσ τθσ ςειράσ. 

Συνδζουμε το αντικείμενο (curvature) του 1ου  βιματοσ με τισ παραμζτρουσ ειςόδου ¨A¨ και 

¨Β¨ του ςτοιχείου Domain. Κάνοντασ δεξί κλικ ςτθ παράμετρο ειςόδου ¨Β¨ , ςτθν επιλογι 

¨Expression¨ ειςάγουμε τον τφπο ¨-b¨. Με αυτό τον τρόπο ζχουμε επιλζξει οι δφο ακραίεσ 

τιμζσ τθσ ςειράσ να είναι ίςεσ. Στθ περίπτωςθ μασ οι ακραίεσ τιμζσ τθσ ςειράσ είναι το -10 

και το 10. 

Δθμιουργοφμε δυο αντικείμενα τφπου Range (τοποκεςία: Sets/Sequence/Range). Κάκε ζνα 

από το αντικείμενα αυτά (Σχιμα 7.29) δθμιουργεί μια ςειρά αρικμϊν. 
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Θ παράμετροσ ειςόδου ¨D¨ κακορίηει το πεδίο οριςμοφ τθσ 

αρικμθτικισ ςειράσ ενϊ θ παράμετροσ ειςόδου ¨Ν¨ 

υποδθλϊνει τον αρικμό των βθμάτων ςτα οποία υποδιαιρείται 

θ ςειρά. 

Συνδζουμε το αντικείμενο (truss length) του 1ου  βιματοσ με τθν 

παράμετρο ειςόδου ¨D¨  τθσ 1θσ ςειράσ, το αντικείμενο (number 

Pts on Curve) του 1ου βιματοσ με τισ παραμζτρουσ ειςόδου ¨Ν¨ 

των δυο ςειρϊν και τζλοσ τθ παράμετρο εξόδου ¨I¨ του 

αντικειμζνου Domain με τθν παράμετρο ειςόδου ¨D¨ τθσ 2θσ 

ςειράσ. 

Με αυτό τον τρόπο θ 1θ ςειρά ζχει ζνα εφροσ τιμϊν από το 0 

μζχρι το 10  με βιμα 10/10=1 ενϊ θ 2θ ςειρά ζχει εφροσ από -10 

μζχρι 10 με βιμα 20/10=2. 

Συνδζοντασ ζνα αντικείμενο τφπου Panel (τοποκεςία: 

Params/Special/Panel) ςτθ παράμετρο εξόδου ¨R¨ και των δφο 

ςειρϊν μποροφμε να εμφανίςουμε τα αποτελζςματα των 

διεργαςιϊν που γίνονται μζςα ςε κάκε αντικείμενο, ελζγχοντασ 

ζτςι αν το αποτζλεςμα που προκφπτει είναι επικυμθτό ι όχι.  

Βιμα 3ο : Ρροςκζτουμε ζνα αντικείμενο τφπου F1 (τοποκεςία: Math/Script/F1). Το 

αντικείμενο αυτό (Σχιμα 7.30) δθμιουργεί μια ςυνάρτθςθ με μόνο μια μεταβλθτι. 

Θ παράμετροσ ειςόδου ¨F¨ κακορίηει τθ ςυνάρτθςθ που κα 

επιλυκεί. Στθν περίπτωςθ μασ κάνοντασ δεξί κλικ πάνω ςτθ 

παράμετρο, ςτο πεδίο κειμζνου (Expression Editor) ειςάγουμε 

τθ ςυνάρτθςθ 0,01 * x2. Στθ παράμετρο ειςόδου ¨x¨ ςυνδζουμε 

τουσ αρικμοφσ που πρζπει να ειςαχκοφν ςτθ ςυνάρτθςθ. 

Συνδζουμε τθν παράμετρο εξόδου ¨R¨ τθσ 2θσ ςειράσ (Range) 

ςτθν παράμετρο ειςόδου ¨x¨ του καινοφριου αντικειμζνου. 

Ράλι χρθςιμοποιοφμε  το αντικείμενο τφπου Panel για να 

προβάλλουμε τα αποτελζςματα που προκφπτουν. 

 

Σχιμα 7.29 – Κακοριςμόσ δφο ςειρϊν 
αρικμϊν 

Σχιμα 7.30 – Δθμιουργία μιασ ςειράσ 
αρικμϊν μζςα από μια ςυνάρτθςθ 
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Βιμα 4ο : Δθμιουργοφμε ζνα αντικείμενο τφπου Point XYZ (τοποκεςία: Vecror/Point/ XYZ). 

Το ςτοιχείο αυτό (Σχιμα 7.31) δθμιουργεί ςθμεία ειςάγοντάσ του τισ ςυντεταγμζνεσ τουσ X, 

Y, Z. 

 

Σχιμα 7.31 – Δθμιουργία ςθμείων για τθ ςχεδίαςθ τθσ κάτω κφριασ δοκοφ τθσ δικτυωτισ γζφυρασ 

 

Στθ παράμετρο ειςόδου ¨X¨ ειςάγουμε τισ ςυντεταγμζνεσ x των ςθμείων, ςτθ παράμετρο 

¨Y¨ τισ ςυντεταγμζνεσ y των ςθμείων και ςτθ παράμετρο ¨Z¨ τισ ςυντεταγμζνεσ z των 

ςθμείων.  

Στο ςθμζιο αυτό κα πρζπει να ποφμε ότι το αντικείμενο τφπου Point XYZ κα 

αντιπροςωπεφει τα ςθμεία τθσ κάτω δοκοφ τθσ δικτυωτισ γζφυρασ.   

Συνδζουμε τθν παράμετρο εξόδου ¨R¨ τθσ 1θσ ςειράσ (Range) με τθν παράμετρο ειςόδου ¨X¨ 

του αντικειμζνου τφπου Point XYZ ϊςτε να δθμιουργιςουμε τισ ςυντεταγμζνεσ x τθσ κάτω 

δοκοφ. Επίςθσ ςυνδζουμε τθσ παράμετρο εξόδου ¨r¨ του αντικειμζου F1 με τθν παράμετρο 

ειςόδου ¨Z¨ του κάτω αντικειμζνου Point XYZ ϊςτε να δθμιουργιςουμε τισ ςυντεταγμζνεσ z 

τθσ κάτω δοκόυ τθσ γζφυρασ. Χρθςιμοποιϊντασ πάλι ζνα ςτοιχείο τφπου Panel μποροφμε 

να δοφμε τα ςθμεία τθσ κάτω δοκοφ. 

Δθμιουργοφμε ζνα αντικείμενο τφπου PolyLine (τοποκεςία: Curve/Spline/PolyLine. Το 

ςτοιχείο αυτό (Σχιμα 7.31) δθμιουργεί μια καμπφλθ γραμμι ενϊνοντασ μια ςειρά από 

ςθμεία. 

Στθ παράμετρο ειςόδου ¨V¨ ειςάγουμε τα ςθμεία που κζλουμε να ενϊςουμε. 

Συνδζουμε τθ παράμετρο εξόδου ¨Pt¨ του αντικειμζνου Point XYZ με τθν παράμετρο 

ειςόδου ¨V¨ του ςτοιχείου PolyLine και ενϊνουμε ζτςι με καμπφλθ γραμμι τα ςθμεία τθσ 

κάτω κφριασ δοκοφ (Σχιμα 7.32). 
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Σχιμα 7.32 – Δθμιουργία κάτω κφριασ δοκοφ τθσ δικτυωτισ γζφυρασ 

Βιμα 5ο : Στθ ςυνζχεια προςκζτουμε ζνα αντικείμενο τφπου List Item (τοποκεςία: 

Sets/List/List Item). Το αντικείμενο αυτό (Σχιμα 7.33) ανακτά ζνα ςυγκεκριμζνο ςτοιχείο 

μιασ λίςτασ. 

Θ παράμετροσ ειςόδου ¨L¨ είναι αυτι που δζχεται τθ λίςτα από τθν οποία κζλουμε να 

κρατιςουμε ζνα ςυγκεκριμζνο ςτοιχείο. Στθ παράμετρο ¨i¨ δθλϊνουμε ποιο ςτοιχείο τθσ 

λίςτασ κζλουμε να κρατιςουμε. Στθ δικιά μασ περίπτωςθ δεν κα δθλϊςουμε κάτι ςτθ 

παράμετρο ¨i¨ ,ανακτϊντασ ζτςι το πρϊτο ςτοιχείο τθσ λίςτα που κζλουμε. (Στο ίδιο 

αποτζλεςμα κα καταλιγαμε αν ςτθ παράμετρο ¨i¨ δθλϊναμε τθ τιμι ¨0¨). 

Συνδζουμε τθ παράμετρο εξόδου ¨Pt¨ του αντικειμζνου Point XYZ με τθ παράμετρο ειςόδου 

¨L¨ του αντικειμζνου List Item. Συνδζοντασ ζνα αντικείμενο τφπου Panel ςτθ παράμετρο 

εξόδου ¨Ε¨ του ςτοιχείου μποροφμε να δοφμε το αποτζλεςμα τθσ διεργαςία που γίνεται 

μζςα ςε αυτό (Σχιμα 7.33). 

 

Σχιμα 7.33 – Εφρεςθ αρχικοφ ςθμείου τθσ άνω κφριασ δοκοφ 

Δθμιουργοφμε ζνα αντικείμενο τφπου pComp (τοποκεςία: Vector/Point/Decompose). Το 

ςτοιχείο αυτό (Σχιμα 7.33) αποςυνκζτει τα ςυςτατικά μζρθ ενόσ αντικειμζνου. 

Συνδζουμε τθ παράμετρο εξόδου ¨E¨ του αντικειμζνου List Item με τθ παράμετρο ειςόδου 

¨P¨ του ςτοιχείου pComp. 

Ρροςκζτουμε ζνα αντικείμενου τφπου Point XYZ (Σχιμα 7.33). 
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Συνδζουμε τισ παραμζτρουσ εξόδου ¨Χ¨ και ¨Υ¨ του αντικειμζνου pComp με τισ 

παραμζτρουσ ειςόδου ¨Χ¨ και ¨Υ¨ του ςτοιχείου Point XYZ.  

Στθ παράμετρο ειςόδου ¨Η¨ του ςτοιχείου Point XYZ ςυνδζουμε ζνα αντικείμενο τφπου 

Slider (static height), καταχωρϊντασ του τθν τιμι 1.400. Το Slider αυτό (Σχιμα 7.34) 

αντιπροςωπεφει το ςτατικό φψοσ τθσ γζφυρασ το οποίο είναι θ τρίτθ ςυνιςτϊςα του φορζα 

μασ που ελζγχεται παραμετρικά. 

 

Σχιμα 7.34 – Η Τρίτθ παράμετροσ τθσ δικτυωτισ γζφυρασ 

 

 
Όνομα 

παραμζτρου 

Τφποσ 

Παραμζτρου 

Ελάχιςτο 

Όριο 

Μζγιςτο 

Όριο 
Τιμι 

 
3θ static height δεκαδικόσ 0,000 10,000 1,400 

 

Πίνακασ 7.5 – Χαρακτθριςτικά τρίτθσ παραμζτρου δικτυωτισ γζφυρασ 

H τρίτθ παράμετροσ (static height) αντιπροςωπεφει το ςτατικό φψοσ τθσ δικτυωτισ γζφυρασ 

(Ρίνακασ 7.5). 

Με αυτό τον τρόπο ζχουμε δθμιουργιςει τον αρχικό κόμβο τθσ πάνω κφριασ δοκοφ, ο 

οποίοσ είναι ο (0.0, 0.0, 1.4). 

Βιμα 6ο : Δθμιουργοφμε ζνα αντικείμενο τφπου Line SDL. Το ςτοιχείο αυτό (Σχιμα 7.35) 

δθμιουργεί μια γραμμι δθλϊνοντασ το αρχικό τθσ ςθμείο, τθ διεφκυνςθ τθσ και το μικοσ 

τθσ. 

Θ παράμετροσ ¨S¨ είναι αυτι που δζχεται το αρχικό ςθμείο τθσ γραμμισ, ςτθ παράμετρο 

¨D¨ δθλϊνουμε τθ διεφκυνςθ τθσ γραμμισ, ενϊ ςτθ παράμετρο ¨L¨ δθλϊνουμε το μικοσ 

τθσ γραμμισ. 

Συνδζουμε τθ παράμετρο εξόδου ¨Pt¨ του αντικειμζνου Point XYZ του προθγοφμενου 

βιματοσ με τθ παράμετρο ειςόδου ¨S¨ του αντικειμζνου Line SDL. Στθ παράμετρο ειςόδου 

¨D¨ ςυνδζουμε ζνα αντικείμενο τφπου Unit X (τοποκεςία : Vector/Vector/Unit X), 

δθλϊνοντασ ζτςι τθ διεφκυνςθ X τθσ γραμμισ. Ενϊνουμε τθ παράμετρο truss length που 

είχαμε δθμιουργιςει ςτο 1ο βιμα με τθν παράμετρο ειςόδου ¨L¨, κακορίηοντασ ζτςι το 

ςυνολικό μικοσ τθσ πάνω κφριασ δοκοφ. Με αυτό τον τρόπο ζχουμε δθμιουργιςει τθ πάνω 

κφρια δοκό τθσ δικτυωτισ γζφυρασ. 

Δθμιουργοφμε ζνα αντικείμενο τφπου End Points (τοποκεςία : Curve/Analysis/End Points). 

Το ςτοιχείο αυτό (Σχιμα 7.35) εξάγει τα ακραία ςθμεία μιασ καμπφλθσ γραμμισ. 

Στθ παράμετρο ¨C¨ ειςάγεται θ καμπφλθ, ενϊ ςτισ παραμζτρουσ ¨S¨ και ¨E¨ εξάγονται το 

αρχικό και το τελικό τθσ ςθμείο αντίςτοιχα. 
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Συνδζουμε τθ παράμετρο εξόδου ¨L¨ του ςτοιχείου Line SDL με τθ παράμετρο ειςόδου ¨C¨ 

του αντικειμζνου End Points. Ενϊνοντασ ζνα αντικείμενο τφπου Panel ςτθ παράμετρο ¨Ε¨ 

μποροφμε να δοφμε ότι το τελικό ςθμείο τθσ γραμμισ είναι το (10.0, 0.0, 1.4). 

 

Σχιμα 7.35 – Δθμιουργία άνω κφριασ δοκοφ τθσ δικτυωτισ γζφυρασ 

Χρθςιμοποιοφμε τϊρα το περιβάλλον του Rhino για να εμφανίςουμε τα αποτελζςματα των 

παραπάνω ενεργειϊν (Σχιμα 7.36): 

 

Σχιμα 7.36 – Δθμιουργία άνω κφριασ δοκοφ τθσ δικτυωτισ γζφυρασ 

 

Βιμα 7ο : Στο ςθμείο αυτό ειςάγουμε ζνα αντικείμενο τφπου DotNET C# Script (LEGACY) 

(τοποκεςία : Math/Script/DotNET C# Script). Μζςα ςτο ςτοιχείο αυτό (Σχιμα 7.37) κα 

γραφοφν οι εντολζσ ςτθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ C#, με τισ οποίεσ κα δθμιουργιςουμε 

τον υπόλοιπο φορζα ακολουκϊντασ τισ παρατθριςεισ που γίνονται ςτθ παράγραφο 7.2. 

Τα αντικείμενα ειςόδου ςε αυτό το ςτοιχείο είναι θ άνω κφρια δοκόσ (TopChord) και θ κάτω 

καμπφλθ κφρια δοκόσ τθσ δικτυωτισ γζφυρασ (BottomChord). Ζτςι ςυνδζω τθ παράμετρο 

εξόδου ¨L¨ του αντικειμζνου Line SDL του 6ου  βιματοσ με τθ παράμετρο ειςόδου 

¨TopChord¨ και τθ παράμετρο εξόδου ¨Pl¨ του ςτοιχείου PLine του 4ου βιματοσ με τθ 

παράμετρο ειςόδου ¨BottomChord¨ του ςτοιχείου DotNET C# Script. 
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Σχιμα 7.37 – Στοιχείο μζςα ςτο οποίο γράφονται οι εντολζσ ςτθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ C# και οι οποίεσ 
περιλαμβάνουν τθν τεχνικι διαχωριςμοφ των φατνωμάτων τθσ δικτυωτισ γζφυρασ 

Κάνοντασ δεξί κλικ πάνω ςτθ παράμετρο TopChord δθλϊνουμε το τφπο τθσ παραμζτρου 

(Type Hint → OnCurve). Ομοίωσ για τθν παράμετρο BottomChord (Type Hint → OnCurve). 

Ακολουκοφν οι εντολζσ που γράφτθκαν ςτο εςωτερικό του ςτοιχείου : 

private void RunScript(OnCurve TopChord, OnCurve BottomChord, ref object A, ref object B, ref object C, ref 
object D, ref object E, ref object F, ref object AA, ref object AB, ref object AC, ref object AD, ref object AE, ref 
object AF, ref object BA, ref object BB, ref object BC) 

{ 

TopChord.SetDomain(0, 1); // κζτω το ςθμείο αρχισ τθσ πάνω χορδισ ίςο με 0 και το ςθμείο τζλουσ τθσ ίςο με 
1 

BottomChord.SetDomain(0, 1); // κζτω το ςθμείο αρχισ τθσ κάτω χορδισ ίςο με 0 και το ςθμείο τζλουσ τθσ 
ίςο με 1 

On3dPoint anwMeso = TopChord.PointAt(0.5); // κζτω ςτο αντικείμενο anwMeso το ενδιάμεςο ςθμείο τθσ 
πάνω χορδισ 

On3dPoint katwMeso = BottomChord.PointAt(0.5); // κζτω ςτο αντικείμενο katwMeso το ενδιάμεςο ςθμείο 
τθσ κάτω χορδισ 

OnLine firstVer = new OnLine(anwMeso, katwMeso); //  δθμιουργϊ μια γραμμι μεταξφ των ενδιάμεςων 
ςθμείων των δυο καμπυλϊν 

On3dPoint kentroPer = anwMeso; // κζτω ςτο αντικείμενο kentroPer το αντικείμενο anwMeso που είναι το 
ενδιάμεςο ςθμείο τθσ πάνω χορδισ 

On3dVector Yvec = new On3dVector(0, 1, 0); // δθμιουργϊ ζνα διάνυςμα με ςυντεταγμζνεσ (0,1,0) 

OnLine peristrofi1 = new OnLine(firstVer); // δθμιουργϊ μια δεφτερθ γραμμι για να μθν περιςτραφεί θ αρχικι 
κατακόρυφθ 

peristrofi1.Rotate(Math.PI / 4, Yvec, kentroPer); // περιςτρζφω τθ κατακόρυφθ κατά 45 μοίρεσ (/) 
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OnCurve lncrv1 = new OnLineCurve(peristrofi1); // μετάφραςθ τθσ ευκείασ περιςτροφισ ςε καμπφλθ (/) 

RhUtil.RhinoExtendCurve(ref lncrv1, IRhinoExtend.Type.Line, 1, 10); // επεκτείνω τθν ευκεία που είχα 
περιςτρζψει, κατά 10 μονάδεσ 

List<OnLine> diagList = new List<OnLine>(); // κάνω μια λίςτα με τισ διαγϊνιεσ χορδζσ που κα ζχει το 
δικτφωμα 

List<OnLine> VerticalList = new List<OnLine>(); // κάνω μια λίςτα με τισ κατακόρυφεσ χορδζσ που κα ζχει το 
δικτφωμα 

List<On3dPoint> XBottomNodes = new List<On3dPoint>(); // κάνω μια λίςτα που κα περιζχει τισ 
ςυντεταγμζνεσ των κάτω κόμβων 

List<On3dPoint> XTopNodes = new List<On3dPoint>(); // κάνω μια λίςτα που κα περιζχει τισ ςυντεταγμζνεσ 
των άνω κόμβων μζχρι και το μζςο τθσ πάνω χορδισ 

XTopNodes.Add(anwMeso); // προςκζτω ςτθ λίςτα με τουσ πάνω κόμβουσ τον ενδιάμεςο κόμβο τθσ πάνω 
χορδισ 

ArrayOnX_EVENT xEvent = new ArrayOnX_EVENT(); // δθμιουργία αντικειμζνου (xEVENT) που διαχειρίηεται τα 
intersections 

int num = BottomChord.IntersectCurve(lncrv1, ref xEvent); // θ μζκοδοσ επιςτρζφει αρικμό των επιτυχθμζνων 
events γιϋαυτό ζχουμε δϊςει και τφπο παραμζτρου int 

while (num > 0) { 

On3dPoint XBotPoint = xEvent[0].get_m_pointA(0); // το XBotPoint είναι το ςθμείο που θ διαγϊνια 
ευκεία τζμνει κάκε φορά τθν κάτω καμπφλθ 

XBottomNodes.Add(XBotPoint); // προςκζτω κάκε φορά ςτθ λίςτα με τουσ κάτω κόμβουσ τον 
επόμενο κόμβο τθσ καμπφλθσ 

OnLine newDiag = new OnLine(anwMeso, XBotPoint); // δθμιουργϊ μια διαγϊνια ευκεία μεταξφ του 
πάνω και του κάτω κόμβου 

diagList.Add(newDiag); // προςκζτω κάκε φορά ςτθ λίςτα με τισ διαγϊνιεσ χορδζσ τθν επόμενθ 
διαγϊνια γραμμι 

On3dPoint project = new On3dPoint(XBotPoint.x, XBotPoint.y, TopChord.PointAt(0).z); // δθμιουργϊ 
καινοφριο ςθμείο από τισ ςυντεταγμζνεσ x και y του XBotPoint (ςθμείο τομισ) και του z τθσ TopChord 

// αυτό το ςθμείο είναι κόμβοσ τθσ πάνω χορδισ 

XTopNodes.Add(project); // προςκζτω κάκε φορά ςτθ λίςτα με τουσ πάνω κόμβουσ τον επόμενο 
κόμβο τθσ πάνω χορδισ 

OnLine testline = new OnLine(XBotPoint, project); // δθμιουργϊ μια κατακόρυφθ γραμμι μεταξφ του 
κάτω και του πάνω κόμβου 

VerticalList.Add(testline); // προςκζτω κάκε φορά ςτθ λίςτα με τισ κατακόρυφεσ χορδζσ τθν επόμενθ 
κατακόρυφθ γραμμι 

On3dVector TransVec = new On3dVector(project.x - anwMeso.x, project.y - anwMeso.y, project.z - 
anwMeso.z); // δθμιουργϊ ζνα διάνυςμα που δθλϊνει πόςο κζλω να μετακινιςω τθ γραμμι lncrv1 ςε κάκε 
διεφκυνςθ 

lncrv1.Translate(TransVec); // μεταφζρω  τθ γραμμι lncrv1 ςτθ καινοφρια κζςθ που μου υποδεικνφει 
το διάνυςμα 
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anwMeso = project; // κζτω ςαν anwMeso κάκε φορά τον επόμενο πάνω κόμβο από όπου κα 
ξεκινάει θ καινοφρια διαγϊνιοσ 

xEvent = new ArrayOnX_EVENT(); // ξαναφτιάχνω το xEvent μιασ και το "ref" αναγκάηει τθν 
παράμετρο να παραμζνει ςτθ μνιμθ του υπολογιςτι 

num = BottomChord.IntersectCurve(lncrv1, ref xEvent); // θ μζκοδοσ επιςτρζφει αρικμό των 
επιτυχθμζνων events 

} 

int metritis = XTopNodes.Count; // μετράω τον αρικμό των αντικειμζνων που ζχει θ λίςτα XTopNodes 

// ουςιαςτικά μετράω πόςουσ πάνω κόμβουσ ζχω δθμιουργιςει με τθν προθγοφμενθ επαναλθπτικι 
διαδικαςία 

E = metritis; // εμφανίηω ςτθν παράμετρο εξόδου Ε τον αρικμό των πάνω κόμβων μζχρι και το μζςο τθσ πάνω 
χορδισ 

double addition = 0.0; // δθμιουργϊ μια μεταβλθτι τφπου double που κα μετράει το ςυνολικό μικοσ των 
κατακόρυφων χορδϊν και τθσ εκχωρϊ αρχικι τιμι 0.0 

List < double > VerticalLength = new List<double>(); // κάνω μια λίςτα που κα περιζχει τα μικθ των 
κατακόρυφων χορδϊν που δθμιοφργθςα ςτθ προθγοφμενθ επαναλθπτικι διαδικαςία 

double length = 0.0; // δθμιουργϊ μια μεταβλθτι τφπου double θ οποία κα μετράει το μικοσ τθσ κάκε 
κατακόρυφθσ χορδισ και τθσ εκχωρϊ αρχικι τιμι 0.0 

for ( int i = 0 ; i < (metritis - 1) ; i++ ) { 

length = VerticalList[i].Length(); // βρίςκω το μικοσ τθσ κάκε κατακόρυφθσ χορδισ 

VerticalLength.Add(length); // προςκζτω κάκε φορά ςτθ λίςτα με τα  μικθ των κατακόρυφων χορδϊν 
το επόμενο μικοσ 

addition = addition + length; // προςκζτω κάκε φορά το μικοσ τθσ επόμενθσ κατακόρυφθσ γραμμισ 

} 

List < double > posostoMetakinisis = new List<double>(); // κάνω μια λίςτα που κα περιζχει το ποςοςτό 
αφξθςθσ του κάκε φατνϊματοσ 

double pososto = 0.0; // δθμιουργϊ μεταβλθτι τφπου double που κα μετράει το ποςοςτό αφξθςθσ του κάκε 
φατνϊματοσ και τθσ εκχωρϊ αρχικι τιμι 0.0 

for ( int i = 0 ; i < (metritis - 1) ; i++ ) { 

pososto = (VerticalLength[i] / addition); // βρίςκω το ποςοςτό μετακίνθςθσ του κάκε φατνϊματοσ 

      posostoMetakinisis.Add(pososto); // προςκζτω κάκε φορά ςτθ λίςτα με το ποςοςτά μετακίνθςθσ των 
φατνωμάτων το επόμενο ποςοςτό 

} 

double totalLength = Math.Abs(TopChord.PointAt(0).x - TopChord.PointAt(0.5).x); // βρίςκω το ςυνολικό 
μικοσ τθσ πάνω χορδισ 

double ypoloipo = (totalLength - addition); // υπολογίηω το υπολειπόμενο κομμάτι 

AA = ypoloipo; // εμφανίηω ςτθ παράμετρο εξόδου ΑΑ το μικοσ του απομζνοντοσ κομματιοφ 

List < double > mhkosMetakinisis = new List<double>(); // κάνω μια λίςτα που κα περιζχει το μικοσ 
μετακίνθςθσ του κάκε κόμβου 
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double mhkosMetaforas1 = 0.0; // δθμιουργϊ μεταβλθτι τφπου double που κα μετράει το μικοσ αφξθςθσ του 
κάκε φατνϊματοσ και τθσ εκχωρϊ αρχικι τιμι 0.0 

double mhkosMetaforas2 = 0.0; // δθμιουργϊ μεταβλθτι τφπου double που κα μετράει το τελικό μικοσ 
μετακίνθςθσ του κάκε κόμβου και τθσ εκχωρϊ αρχικι τιμι 0.0 

double totalMhkosMetakinisis = 0.0; // δθμιουργϊ μεταβλθτι τφπου double που κα μετράει το ςυνολικό 
μικοσ μετακίνθςθσ των πάνω κόμβων και τθσ εκχωρϊ αρχικι τιμι 0.0 

for ( int i = 0 ; i < (metritis - 1) ; i++ ) { 

mhkosMetaforas1 = (posostoMetakinisis[i] * ypoloipo); // υπολογίηω το μικοσ αφξθςθσ του κάκε 
φατνϊματοσ 

mhkosMetaforas2 = (mhkosMetaforas1 + totalMhkosMetakinisis); // υπολογίηω το μικοσ 
μετακίνθςθσ του κάκε κόμβου 

mhkosMetakinisis.Add(mhkosMetaforas2); // προςκζτω κάκε φορά ςτθ λίςτα με το μικοσ 
μετακίνθςθσ κάκε κόμβου το επόμενο μικοσ μετακίνθςθσ 

totalMhkosMetakinisis = (totalMhkosMetakinisis + mhkosMetaforas1); // υπολογίηω το ςυνολικό 
μικοσ μετακίνθςθσ των πάνω κόμβων 

} 

AB = mhkosMetakinisis; // εμφανίηω ςτθ παράμετρο εξόδου ΑΒ το μικοσ μετακίνθςθσ του κάκε κόμβου 

for ( int i = 1 ; i < metritis ; i++ ) { 

XTopNodes[i].x = (XTopNodes[i].x - mhkosMetakinisis[i - 1]); // μετακινϊ αναλογικά τουσ πάνω 
κόμβουσ ϊςτε να μθν υπάρχει υπόλοιπο ςτο φορζα 

} 

A = XTopNodes; // εμφανίηω ςτθ παράμετρο εξόδου Α τουσ τελικοφσ άνω κόμβουσ μζχρι και το μζςο τθσ πάνω 
χορδισ  

List<double> apostaseisAnwKomvwn = new List<double>(); // κάνω μία λίςτα που κα μετράει τισ αποςτάςεισ 
των άνω κόμβων μζχρι τον μεςαίο κόμβο 

List<On3dPoint> XTopNodes2 = new List<On3dPoint>(); // κάνω μια λίςτα που κα περιζχει τισ ςυντεταγμζνεσ 
των άνω κόμβων μετά το μζςο τθσ πάνω χορδισ 

double athroismaApostasewn = 0.0; // δθμιουργϊ μεταβλθτι τφπου double που κα ακροίηει τισ αποςτάςεισ 
των άνω κόμβων μζχρι και το μζςο τθσ πάνω χορδισ 

for ( int i = 0 ; i < (metritis - 1) ; i++ ) { 

double apostash = (XTopNodes[i].x - XTopNodes[i + 1].x); // βρίςκω κάκε φορά τθν απόςταςθ των 
άνω κόμβων 

apostaseisAnwKomvwn.Add(apostash); // προςκζτω κάκε φορά ςτθ λίςτα με τισ αποςτάςεισ των άνω 
κόμβων τθν επόμενθ απόςταςθ 

athroismaApostasewn = (athroismaApostasewn + apostash); // ακροίηω κάκε φορά τισ αποςτάςεισ 
των άνω κόμβων 

On3dPoint anwKomvoi2 = new On3dPoint(TopChord.PointAt(0.5).x + athroismaApostasewn, 
XTopNodes[i].y, XTopNodes[i].z); // δθμιουργϊ κάκε φορά τον επόμενο άνω κόμβο που βρίςκεται μετά το 
μζςο τθσ πάνω χορδισ 

XTopNodes2.Add(anwKomvoi2); // προςκζτω ςτθ λίςτα με του πάνω κόμβουσ που βρίςκονται μετά 
το μζςο τθσ πάνω χορδισ τον επόμενο άνω κόμβο 
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} 

B = apostaseisAnwKomvwn; // εμφανίηω ςτθ παράμετρο εξόδου Β τισ αποςτάςεισ των άνω κόμβων μζχρι και 
το μζςο τθσ πάνω χορδισ 

C = XTopNodes2; // εμφανίηω ςτθ παράμετρο εξόδου C τουσ τελικοφσ, μετά το μζςο τθσ πάνω χορδισ άνω 
κόμβουσ 

List<On3dPoint> telikoiXTopNodes = new List<On3dPoint>(); // κάνω μια λίςτα που κα περιζχει τισ 
ςυντεταγμζνεσ όλων των άνω κόμβων 

for ( int i = (metritis - 1) ; i >= 0 ; i-- ) { 

telikoiXTopNodes.Add(XTopNodes[i]); // προςκζτω κάκε φορά ςτθ λίςτα με τουσ τελικοφσ άνω 
κόμβουσ τουσ κόμβουσ που βρίςκονται μζχρι και το μζςο τθσ πάνω χορδισ 

} 

for ( int i = 0 ; i < (metritis - 1) ; i++ ) { 

telikoiXTopNodes.Add(XTopNodes2[i]); // προςκζτω κάκε φορά ςτθ λίςτα με τουσ τελικοφσ άνω 
κόμβουσ τουσ κόμβουσ που βρίςκονται μετά το μζςο τθσ πάνω χορδισ 

} 

D = telikoiXTopNodes; // εμφανίηω ςτθ παράμετρο εξόδου D τουσ τελικοφσ άνω κόμβουσ 

int arithmosAnw = telikoiXTopNodes.Count; // μετράω τον αρικμό των αντικειμζνων που ζχει θ λίςτα 
telikoiXTopNodes 

// ουςιαςτικά μετράω πόςουσ άνω κόμβουσ ζχει ο φορζασ μου 

F = arithmosAnw; // εμφανίηω ςτθν παράμετρο εξόδου F τον αρικμό των άνω κόμβων 

List<OnLine> katakoryfhList = new List<OnLine>(); // δθμιουργϊ μια λίςτα με τισ τελικζσ κατακόρυφεσ χορδζσ 
του φορζα 

List<On3dPoint> newXBottomNodes = new List<On3dPoint>(); // τα newXBottomNodes είναι οι τελικοί κάτω 
κόμβοι 

for ( int i = 0 ; i < arithmosAnw ; i++ ) { 

OnLineCurve katakoryfhEpektamenh = new OnLine(telikoiXTopNodes[i], new 
On3dPoint(telikoiXTopNodes[i].x, telikoiXTopNodes[i].y, telikoiXTopNodes[i].z - 10)); // από κάκε πάνω κόμβο 
δθμιουργϊ μια κατακόρυφθ γραμμι προσ τα κάτω μικουσ δζκα μζτρων 

ArrayOnX_EVENT xxxEvent = new ArrayOnX_EVENT(); // δθμιουργία αντικειμζνου (xxxxEVENT) που 
διαχειρίηεται τα intersections 

int bbb = BottomChord.IntersectCurve(katakoryfhEpektamenh, ref xxxEvent); // θ μζκοδοσ 
επιςτρζφει αρικμό των επιτυχθμζνων events γιϋαυτό ζχουμε δϊςει τφπο παραμζτρου int 

On3dPoint newXBotPoint = xxxEvent[0].get_m_pointA(0); // newXBotPoint είναι κάκε φορά το 
ςθμείο ςτο οποίο θ καινοφρια κατακόρυφθ τζμνει τθν κάτω καμπφλθ 

// είναι δθλαδι κάκε φορά ο επόμενοσ κάτω κόμβοσ 

newXBottomNodes.Add(newXBotPoint); // προςκζτω κάκε φορά ςτθ λίςτα με τουσ τελικοφσ κάτω 
κόμβουσ τον επόμενο κάτω κόμβο 

OnLine katakoryfh = new OnLine(telikoiXTopNodes[i], newXBottomNodes[i]); // δθμιουργϊ κάκε 
φορά τθν επόμενθ κατακόρυφθ που ενϊνει τον πάνω και τον κάτω κόμβο 
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katakoryfhList.Add(katakoryfh); // προςκζτω κάκε φορά ςτθ λίςτα με τισ κατακόρυφεσ χορδζσ τθν 
επόμενθ κατακόρυφθ 

} 

AC = newXBottomNodes; // εμφανίηω ςτθ παράμετρο εξόδου AC τουσ τελικοφσ κάτω κόμβουσ 

AD = katakoryfhList; // εμφανίηω ςτθ παράμετρο εξόδου AD τισ κατακόρυφεσ χορδζσ που ςυνδζουν τουσ άνω 
και τουσ κάτω κόμβουσ 

List<OnLine> newDiagonalList = new List<OnLine>(); // δθμιουργϊ μια λίςτα με τισ διαγϊνιεσ χορδζσ του 
φορζα 

for ( int i = 0 ; i < (arithmosAnw - 1) ; i++ ) { 

OnLine newDiagonal = new OnLine(telikoiXTopNodes[i], newXBottomNodes[i + 1]); // δθμιουργϊ μια 
διαγϊνια χορδι μεταξφ του πάνω και του κάτω κόμβου (\) 

newDiagonalList.Add(newDiagonal); // προςκζτω κάκε φορά ςτθ λίςτα με τισ διαγϊνιεσ χορδζσ τθν 
επόμενθ διαγϊνιο 

} 

for ( int i = 0 ; i < (arithmosAnw - 1) ; i++ ) { 

OnLine newDiagonal = new OnLine(telikoiXTopNodes[i + 1], newXBottomNodes[i]); // δθμιουργϊ μια 
διαγϊνια χορδι μεταξφ του πάνω και του κάτω κόμβου (/) 

newDiagonalList.Add(newDiagonal); // προςκζτω κάκε φορά ςτθ λίςτα με τισ διαγϊνιεσ χορδζσ τθν 
επόμενθ διαγϊνιο 

} 

AE = newDiagonalList; // εμφανίηω ςτθ παράμετρο εξόδου ΑΕ τισ διαγϊνιεσ χορδζσ που ςυνδζουν τουσ άνω με 
τουσ κάτω κόμβουσ 

double statikoYpsos = katakoryfhList[metritis - 1].Length(); // υπολογίηω το ςτατικό φψοσ του φορζα 
μετρϊντασ το μικοσ τθσ μεςαίασ κατακόρυφθσ χορδισ 

AF = statikoYpsos; // εμφανίηω ςτθ παράμετρο εξόδου ΑF το ςτατικό φψοσ του φορζα 

BC = katakoryfhList[0].Length(); // εμφανίηω ςτθ παράμετρο εξόδου BC το αρχικό φψοσ του φορζα 

List<double> mhkosXordwnAnwDokoy = new List<double>(); // κάνω μια λίςτα που κα περιζχει τα μικθ των 
χορδϊν τθσ άνω κφριασ δοκοφ 

for ( int i = 0 ; i < (arithmosAnw - 1) ; i++ ) { 

double mhkosXordhs = -(telikoiXTopNodes[i].x - telikoiXTopNodes[i + 1].x); // βρίςκω το μικοσ τθσ 
κάκε χορδισ 

mhkosXordwnAnwDokoy.Add(mhkosXordhs); // προςκζτω κάκε φορά ςτθ λίςτα με τα μικθ των 
χορδϊν το επόμενο μικοσ 

} 

BA = mhkosXordwnAnwDokoy; // εμφανίηω ςτθ παράμετρο εξόδου ΒΑ το μικοσ των χορδϊν τθσ άνω κφριασ 
δοκοφ 

List<double> VerticalChordsLength = new List<double>(); // κάνω μια λίςτα που κα περιζχει τα μικθ των 
κατακόρυφων χορδϊν του φορζα 
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for ( int i = 0 ; i < arithmosAnw ; i++ ) { 

double katakoryfoMhkosXordwn = katakoryfhList[i].Length(); // βρίςκω το μικοσ τθσ κάκε 
κατακόρυφθσ χορδισ 

VerticalChordsLength.Add(katakoryfoMhkosXordwn); // προςκζτω κάκε φορά ςτθ λίςτα με τα μικθ 
των κατακόρυφων χορδϊν το επόμενο μικοσ 

} 

BB = VerticalChordsLength; // εμφανίηω ςτθ παράμετρο εξόδου ΒΒ το μικοσ των κατακόρυφων χορδϊν 

 

7.3.1 Τεχνικι διαχωριςμοφ των φατνωμάτων τθσ δικτυωτισ γζφυρασ 

Θ διαδικαςία που ακολουκείται μζςω των εντολϊν τθσ παραγράφου 7.3 αποςκοπεί ςτθ 

δθμιουργία διαγϊνιων μελϊν με κλίςθ κοντά ςτισ 45°. Σκοπόσ αυτισ τθσ τεχνικισ είναι να 

μειϊςουμε όςο το δυνατό περιςςότερο τισ διαςτάςεισ των κομβοελαςμάτων που 

χρθςιμοποιοφνται για τθ ςφνδεςθ των διάφορων μελϊν του φορζα, εξοικονομϊντασ ζτςι 

υλικό και πετυχαίνοντασ πιο εφκολεσ ςυνδζςεισ. 

Συγκεκριμζνα θ τεχνικι με τθν οποία κα προςπακιςουμε να δθμιουργιςουμε διαγϊνια 

μζλθ με γωνία περίπου 45° είναι θ εξισ:  

Ξεκινϊντασ από το μζςο του φορζα (μιασ και φορζασ μασ είναι ςυμμετρικόσ) δθμιουργοφμε 

μια διαγϊνια χορδι που ςχθματίηει με τθν πάνω οριηόντια γραμμι γωνία 45°. Βρίςκουμε το 

ςθμείο τομισ τθσ διαγϊνιασ χορδισ με τθν κάτω καμπφλθ. Από αυτό το ςθμείο 

δθμιουργοφμε κατακόρυφθ γραμμι προσ τα πάνω ϊςτε να τμιςουμε τθν πάνω οριηόντια 

γραμμι. Βρίςκουμε τθ ςθμείο τομισ τθσ κατακόρυφθσ με τθ πάνω οριηόντια χορδι (Σχιμα 

7.38).  

 

Σχιμα 7.38 – Τεχνικι διαχωριςμοφ των φατνωμάτων τθσ δικτυωτισ γζφυρασ 

Μεταφζρουμε τθν αρχικι διαγϊνιο που είχαμε δθμιουργιςει αρχικά ςτο νζο κόμβο τθσ 

άνω χορδισ και ςυνεχίηουμε τθν επαναλθπτικι διαδικαςία. Το τελικό αποτζλεςμα που κα 

προκφψει μζςα από αυτι τθ διαδικαςία είναι το εξισ (ςχιμα 7.39) : 
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Σχιμα 7.39 – Τεχνικι διαχωριςμοφ φατνωμάτων τθσ δικτυωτισ γζφυρασ – Απομζνον κομμάτι 

Ππωσ διαπιςτϊνουμε και από τθν παραπάνω εικόνα με αυτι τθ διαδικαςία που 

περιγράψαμε παραπάνω λόγω τθσ κανονικοποίθςθσ των γωνιϊν κα υπάρχει πάντα ζνα 

κομμάτι του φορζα που κα μζνει ¨κενό¨. Για να αντιμετωπίςουμε αυτό το πρόβλθμα 

επιλζγουμε να αυξιςουμε αναλογικά το πλάτοσ κάκε φατνϊματοσ ανάλογα με το μζγεκόσ 

του. Αυτό ςθμαίνει ότι το ακριανό δεξιά φάτνωμα που είναι το μεγαλφτερο κα υποςτεί τθ 

μεγαλφτερθ αφξθςθ ςτο πλάτοσ του, ενϊ το ακριανό αριςτερό φάτνωμα που είναι το 

μικρότερο κα υποςτεί τθ μικρότερθ. 

Θ κανονικοποίθςθ των φατνωμάτων γίνεται με τον τρόπο που εξθγικθκε ςτθ παράγραφο 

4.3.1. 

Το τελικό αποτζλεςμα που προκφπτει μετά τθν κανονικοποίθςθ των φατνωμάτων είναι το 

εξισ (Σχιμα 7.40) : 

 

Σχιμα 7.40 – Αποτζλεςμα κανονικοποίθςθσ των φατνωμάτων τθσ δικτυωτισ γζφυρασ 

 

7.3.2 Παρουςίαςθ των αποτελεςμάτων ςτο περιβάλλον του Rhino (Μζροσ 1) 

Χρθςιμοποιοφμε τϊρα το περιβάλλον του Rhino για να προβάλλουμε το αποτζλεςμα των 

εντολϊν τθσ παραγράφου 7.3. 
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1ο Παράδειγμα : 

Δικτυωτι γζφυρα με τα εξισ χαρακτθριςτικά (Σχιμα 7.41) : 

 Μικοσ δικτυωτισ γζφυρασ 10.00 m (κζτοντασ truss length = 10.000) 

 Καμπυλότθτα κάτω κφριων δοκϊν τθσ γζφυρασ ¨10¨ (κζτοντασ curvature = 10.000) 

 Στατικό φψοσ δικτυωτισ γζφυρασ 1.40 m (static height = 1.400) 

 Αρχικό φψοσ φορζα 0.40m (κζτοντασ curvature = 10.000 και static height = 1.400) 

 

Σχιμα 7.41 – Πρϊτο παράδειγμα παραμετροποίθςθσ του φορζα -Όψθ 

 

2ο Παράδειγμα : 

Δικτυωτι γζφυρα με τα εξισ χαρακτθριςτικά (Σχιμα 7.42) : 

 Μικοσ δικτυωτισ γζφυρασ 15.00 m (κζτοντασ truss length = 15.000) 

 Καμπυλότθτα κάτω κφριων δοκϊν τθσ γζφυρασ ¨12¨ (κζτοντασ curvature = 12.000) 

 Στατικό φψοσ δικτυωτισ γζφυρασ 2.10 m (static height = 2.100) 

 Αρχικό φψοσ φορζα 0.65m ( κζτοντασ curvature = 12.000 και static height = 2.100) 

 

Σχιμα 7.42 – Δεφτερο παράδειγμα παραμετροποίθςθσ του φορζα - Όψθ 
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7.4 Δθμιουργία δικτυωτισ γζφυρασ ςυνδυάηοντασ το πρόγραμμα 

Grasshopper και τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ C# (Μζροσ 2) 

Σε αυτό το μζροσ κα δϊςουμε ςτθ δικτυωτι γζφυρα του 1ου μζρουσ (παράγραφοσ 7.3) 

τριςδιάςτατθ μορφι ειςάγοντασ δφο νζεσ ςυνιςτϊςεσ, τισ οποίεσ κα ελζγχουμε 

παραμετρικά.  

Συγκεκριμζνα ςε αυτό το μζροσ (Μζροσ 2) παραμετρικά ελζγχονται οι παρακάτω 

ςυνιςτϊςεσ: 

 Το πλάτοσ τθσ δικτυωτισ γζφυρασ 

 Ο ρυκμόσ καμπφλωςθσ των κφριων δοκϊν τθσ γζφυρασ 

Ειςάγουμε ζνα αντικείμενο τφπου DotNET C# Script (LEGACY) (τοποκεςία : 

Math/Script/DotNET C# Script). Μζςα ςτο ςτοιχείο αυτό κα γραφοφν οι εντολζσ ςτθ γλϊςςα 

προγραμματιςμοφ C#, με τισ οποίεσ κα δθμιουργιςουμε τθ δικτυωτι γζφυρα. 

Τα αντικείμενα ειςόδου ςε αυτό το ςτοιχείο είναι οι ςυντεταγμζνεσ των άνω κόμβων που 

δθμιουργιςαμε ςτθ παράγραφο 7.3 (InitialTopNodes), οι ςυντεταγμζνεσ των κάτω κόμβων 

τθσ παραγράφου 7.3 (InitialBottomNodes), ο αρικμόσ των άνω κόμβων τθσ δικτυωτισ 

γζφυρασ (TopNodesNumber), ο αρικμόσ των κόμβων τθσ άνω δοκοφ μζχρι και το μζςο τθσ 

(heightHelp), το πλάτοσ τθσ γζφυρασ (WidthVariation1) και τζλοσ ο ρυκμόσ καμπφλωςθσ 

των κφριων δοκϊν τθσ γζφυρασ (WidthVariation2). 

Συγκεκριμζνα οι δφο νζεσ ςυνιςτϊςεσ που ελζγχονται παραμετρικά είναι οι εξισ (Σχιμα 

7.43) : 

 

Σχιμα 7.43 – Η τζταρτθ και θ πζμπτθ παράμετροσ τθσ δικτυωτισ γζφυρασ 

 

 Όνομα 

παραμζτρου 

Τφποσ 

Παραμζτρου 

Ελάχιςτο 

Όριο 

Μζγιςτο 

Όριο 
Τιμι 

 
4θ WidthVariation1 δεκαδικόσ 0.000 10.000 1.500 

5θ WidthVariation2 δεκαδικόσ 0.000 10.000 0.000 

 

Πίνακασ 7.6 – Χαρακτθριςτικά τζταρτθσ και πζμπτθσ παραμζτρου τθσ δικτυωτισ γζφυρασ 

Θ πρϊτθ παράμετροσ (WidthVariation1) κακορίηει τθ μεταβολι του πλάτουσ του φορζα ενϊ 

θ δεφτερθ (WidthVariation2) κακορίηει το ρυκμό καμπφλωςθσ των κφριων δοκϊν τθσ 

γζφυρασ (Ρίνακασ 7.6). 
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Ζτςι ςυνδζω τθ παράμετρο εξόδου ¨D¨ του αντικειμζνου DotNET C# Script (LEGACY) του 7ου  

βιματοσ τθσ παραγράφου 7.3 με τθ παράμετρο ειςόδου ¨InitialTopNodes¨ του νζου 

ςτοιχείου DotNET C# Script (LEGACY), τθ παράμετρο εξόδου ¨AC¨ του πρϊτου ςτοιχείου C# 

Script με τθ παράμετρο ειςόδου ¨InitialBottomNodes¨, τθ παράμετρο εξόδου ¨F¨ με τθ 

παράμετρο ειςόδου ¨TopNodesNumber¨ και τθ παράμετρο εξόδου ¨E¨ του αρχικοφ 

ςτοιχείου C# Script με τθ παράμετρο ειςόδου ¨heightHelp¨ του νζου ςτοιχείου DotNET C# 

Script. Στισ παραμζτρουσ ¨WidthVariation1¨ και ¨WidthVariation2¨ ςυνδζουμε δφο 

αντικείμενα τφπου Slider ϊςτε να μποροφμε να μεταβάλλουμε τισ τιμζσ τουσ (Σχιμα 7.44). 

 

Σχιμα 7.44 – Στοιχείο μζςα ςτο οποίο γράφονται οι εντολζσ ςτθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ C# και οι οποίεσ 
περιλαμβάνουν τθ τριςδιάςτατθ ςχεδίαςθ του φορζα, τθ μεταβολι του πλάτουσ τθσ γζφυρασ και το ρυκμό 
μετακίνθςθσ και των δυο πλευρϊν τθσ δικτυωτισ γζφυρασ 

Κάνοντασ δεξί κλικ πάνω ςτθ παράμετρο ¨InitialTopNodes¨ δθλϊνουμε το τφπο τθσ 

παραμζτρου (List και Type hint → On3doint). Ομοίωσ για τθν παράμετρο 

¨InitialBottomNodes¨ ( List και Type hint → OnedPoint), τθ παράμετρο ¨TopNodesNumber¨ 

(Type Hint → int), τθ παράμετρο ¨heightHelp¨ (Type Hint → int), τθ παράμετρο 
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¨WidthVariation1¨ (Type hint → double) και τζλοσ τθ παράμετρο ¨WidthVariation2¨ (Type 

hint → double). 

Ακολουκοφν οι εντολζσ που γράφτθκαν ςτο εςωτερικό του ςτοιχείου : 

private void RunScript(List<On3dPoint> InitialTopNodes, List<On3dPoint> InitialBottomNodes, int 
TopNodesNumber, int heightHelp, double WidthVariation1, double WidthVariation2, ref object A, ref object B, 
ref object C, ref object D, ref object E, ref object F, ref object AA, ref object AB, ref object AC, ref object AD, ref 
object AE, ref object AF, ref object BA, ref object BB, ref object BC, ref object BD, ref object BE, ref object BF, 
ref object CA, ref object CB, ref object CC, ref object CD, ref object CE, ref object CF, ref object DA, ref object 
DB, ref object DC, ref object DD) 

{ 

List<On3dPoint> TopNodes1 = new List<On3dPoint>(); // δθμιουργϊ μια λίςτα που κα ζχει τουσ κόμβουσ τθσ 
πρϊτθσ άνω κφριασ δοκοφ 

List<On3dPoint> TopNodes2 = new List<On3dPoint>(); // δθμιουργϊ μια λίςτα που κα ζχει τουσ κόμβουσ τθσ 
δεφτερθσ άνω κφριασ δοκοφ 

List<On3dPoint> BottomNodes1 = new List<On3dPoint>(); // δθμιουργϊ μια λίςτα που κα ζχει τουσ κόμβουσ 
τθσ πρϊτθσ κάτω κφριασ δοκοφ 

List<On3dPoint> BottomNodes2 = new List<On3dPoint>(); // δθμιουργϊ μια λίςτα που κα ζχει τουσ κόμβουσ 
τθσ δεφτερθσ κάτω κφριασ δοκοφ 

for ( int i = 0 ; i < TopNodesNumber ; i++ ) { 

On3dPoint anwKomvoi1 = new On3dPoint(InitialTopNodes[i].x, -WidthVariation1 / 2 + 
(InitialTopNodes[i].x) * (InitialTopNodes[i].x) * WidthVariation2 * 0.01, InitialTopNodes[i].z); // δθμιουργϊ ζνα 
κόμβο με τισ ςυντεταγμζνεσ x,z ίδιεσ με αυτζσ των άνω κόμβων τισ διαδικαςίασ (1) και ςυντεταγμζνθ y ίςθ με 
το μιςό τθσ μεταβλθτισ WidthVariation1 που εκφράηει το πλάτοσ του φορζα 

TopNodes1.Add(anwKomvoi1); // προςκζτω κάκε φορά ςτθ λίςτα με τουσ άνω κόμβουσ τθσ πρϊτθσ 
δοκοφ τον επόμενο άνω κόμβο 

On3dPoint anwKomvoi2 = new On3dPoint(InitialTopNodes[i].x, +WidthVariation1 / 2 + 
(InitialTopNodes[i].x) * (InitialTopNodes[i].x) * WidthVariation2 * 0.01, InitialTopNodes[i].z); // δθμιουργϊ ζνα 
κόμβο με τισ ςυντεταγμζνεσ x,z ίδιεσ με αυτζσ των πάνω κόμβων τισ διαδικαςίασ (1) και ςυντεταγμζνθ y ίςθ με 
το μιςό τθσ μεταβλθτισ WidthVariation1 που εκφράηει το πλάτοσ του φορζα 

TopNodes2.Add(anwKomvoi2); // προςκζτω κάκε φορά ςτθ λίςτα με τουσ άνω κόμβουσ τθσ δεφτερθσ 
δοκοφ τον επόμενο άνω κόμβο 

On3dPoint katwKomvoi1 = new On3dPoint(InitialBottomNodes[i].x, -WidthVariation1 / 2 + 
(InitialTopNodes[i].x) * (InitialTopNodes[i].x) * WidthVariation2 * 0.01, InitialBottomNodes[i].z); // δθμιουργϊ 
ζνα κόμβο με τισ ςυντεταγμζνεσ x,z ίδιεσ με αυτζσ των κάτω κόμβων τισ διαδικαςίασ (1) και ςυντεταγμζνθ y 
ίςθ με το μιςό τθσ μεταβλθτισ WidthVariation1 που εκφράηει το πλάτοσ του φορζα 

BottomNodes1.Add(katwKomvoi1); // προςκζτω κάκε φορά ςτθ λίςτα με τουσ κάτω κόμβουσ τθσ 
πρϊτθσ δοκοφ τον επόμενο κάτω κόμβο 

On3dPoint katwKomvoi2 = new On3dPoint(InitialBottomNodes[i].x, +WidthVariation1 / 2 + 
(InitialTopNodes[i].x) * (InitialTopNodes[i].x) * WidthVariation2 * 0.01, InitialBottomNodes[i].z); // δθμιουργϊ 
ζνα κόμβο με τισ ςυντεταγμζνεσ x,z ίδιεσ με αυτζσ των κάτω κόμβων τισ διαδικαςίασ (1) και ςυντεταγμζνθ y 
ίςθ με το μιςό τθσ μεταβλθτισ WidthVariation1 που εκφράηει το πλάτοσ του φορζα 

BottomNodes2.Add(katwKomvoi2); // προςκζτω κάκε φορά ςτθ λίςτα με τουσ κάτω κόμβουσ τθσ 
δεφτερθσ δοκοφ τον επόμενο κάτω κόμβο 

} 



190   Κεφάλαιο 7 
 

  
Διπλωματική Εργαςία Ανδρέα Μπέντα - ΕΜΠ - 2011 

DD = (InitialTopNodes[TopNodesNumber - 1].x) * (InitialTopNodes[TopNodesNumber - 1].x) * WidthVariation2 
* 0.01; // εμφανίηω ςτθ παράμετρο εξόδου DD τθν απόκλιςθ του φορζα (λόγω τθσ μεταβολισ τθσ 
παραμζτρου WidthVariation2 

A = TopNodes1; // εμφανίηω ςτθ παράμετρο εξόδου Α τουσ άνω κόμβουσ τθσ πρϊτθσ δοκοφ 

B = TopNodes2; // εμφανίηω ςτθ παράμετρο εξόδου Β τουσ άνω κόμβουσ τθσ δεφτερθσ δοκοφ 

C = BottomNodes1; // εμφανίηω ςτθ παράμετρο εξόδου C τουσ κάτω κόμβουσ τθσ πρϊτθσ δοκοφ 

D = BottomNodes2; // εμφανίηω ςτθ παράμετρο εξόδου D τουσ κάτω κόμβουσ τθσ δεφτερθσ δοκοφ 

E = TopNodesNumber; // εμφανίηω ςτθ παράμετρο εξόδου Ε τον αρικμό των κόμβων τθσ κάκε κφριασ δοκοφ 

List<OnLine> VerticalChords1 = new List<OnLine>(); // κάνω μια λίςτα που κα ζχει τισ κατακόρυφεσ χορδζσ 
που ςυνδζουν τθν πρϊτθ άνω με τθ πρϊτθ κάτω κφρια δοκό 

double mhkosKatakoryfwnDokwn = 0; // δθμιουργϊ μια μεταβλθτι που κα μετράει το μικοσ των 
κατακόρυφων δοκϊν 

List<OnLine> VerticalChords2 = new List<OnLine>(); // κάνω μια λίςτα που κα ζχει τισ κατακόρυφεσ χορδζσ 
που ςυνδζουν τθ δεφτερθ άνω με τθ δεφτερθ κάτω κφρια δοκό 

List<OnLine> AnwKyriesDokoi = new List<OnLine>(); // κάνω μια λίςτα που κα ζχει τισ χορδζσ που ςυνδζουν 
τισ δφο άνω κφριεσ δοκοφσ 

double mhkosAnwEgarDokwn = 0; // δθμιουργϊ μια μεταβλθτι που κα μετράει το μικοσ των άνω εγκάρςιων 
δοκϊν που ςυνδζουν τισ άνω κφριεσ δοκοφσ 

List<OnLine> KatwKyriesDokoi = new List<OnLine>(); // κάνω μια λίςτα που κα ζχει τισ χορδζσ που ςυνδζουν 
τισ δφο κάτω κφριεσ δοκοφσ 

for ( int i = 0 ; i < TopNodesNumber ; i++ ) { 

OnLine katakoryfes1 = new OnLine(TopNodes1[i], BottomNodes1[i]); // δθμιουργϊ κάκε φορά τθν 
επόμενθ κατακόρυφθ που ςυνδζει τθν άνω με τθν κάτω κφρια δοκό 

VerticalChords1.Add(katakoryfes1); // προςκζτω κάκε φορά ςτθ λίςτα με τισ κατακόρυφεσ τθν 
επόμενθ κατακόρυφθ 

mhkosKatakoryfwnDokwn = (mhkosKatakoryfwnDokwn + VerticalChords1[i].Length() ); // προςκζτω 
κάκε φορά το μικοσ τθσ επόμενθσ κατακόρυφθσ χορδισ που ςυνδζει τθ πρϊτθ άνω με τθ πρϊτθ κάτω κφρια 
δοκό 

OnLine katakoryfes2 = new OnLine(TopNodes2[i], BottomNodes2[i]); // δθμιουργϊ κάκε φορά τθν 
επόμενθ κατακόρυφθ που ςυνδζει τθν άνω με τθν κάτω κφρια δοκό 

VerticalChords2.Add(katakoryfes2); // προςκζτω κάκε φορά ςτθ λίςτα με τισ κατακόρυφεσ τθν 
επόμενθ κατακόρυφθ 

mhkosKatakoryfwnDokwn = (mhkosKatakoryfwnDokwn + VerticalChords2[i].Length() ); // προςκζτω 
κάκε φορά το μικοσ τθσ επόμενθσ κατακόρυφθσ χορδισ που ςυνδζει τθ δεφτερθ άνω με τθ δεφτερθ κάτω 
κφρια δοκό 

OnLine xordesAnwDokwn = new OnLine(TopNodes1[i], TopNodes2[i]); // δθμιουργϊ κάκε φορά τθν 
επόμενθ χορδι που ςυνδζει τισ δφο άνω κφριεσ δοκοφσ 

AnwKyriesDokoi.Add(xordesAnwDokwn); // προςκζτω κάκε φορά ςτθ λίςτα με τισ άνω χορδζσ τθν 
επόμενθ χορδι 

mhkosAnwEgarDokwn = (mhkosAnwEgarDokwn + AnwKyriesDokoi[i].Length() ); // προςκζτω κάκε 
φορά το μικοσ τθσ επόμενθσ εγκάρςιασ χορδισ που ςυνδζει τθ πρϊτθ άνω με τθ δεφτερθ άνω κφρια δοκό 
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OnLine xordesKatwDokwn = new OnLine(BottomNodes1[i], BottomNodes2[i]); // δθμιουργϊ κάκε 
φορά τθν επόμενθ χορδι που ςυνδζει τισ δφο κάτω κφριεσ δοκοφσ 

KatwKyriesDokoi.Add(xordesKatwDokwn); // προςκζτω κάκε φορά ςτθ λίςτα με τισ κάτω χορδζσ τθν 
επόμενθ χορδι 

} 

CD = mhkosKatakoryfwnDokwn; // εμφανίηω ςτθ παράμετρο εξόδου CD το μικοσ των κατακόρυφων χορδϊν 

DC = mhkosAnwEgarDokwn; // εμφανίηω ςτθ παράμετρο εξόδου DC το μικοσ των άνω εγκάρςιων δοκϊν που 
ςυνδζουν τθ πρϊτθ άνω με τθ δεφτερθ άνω κφρια δοκό 

F = VerticalChords1; // εμφανίηω ςτθ παράμετρο εξόδου F τισ κατακόρυφεσ χορδζσ που ςυνδζουν τθν πρϊτθ 
άνω με τθ πρϊτθ κάτω κφρια δοκό 

AA = VerticalChords2; // εμφανίηω ςτθ παράμετρο εξόδου ΑΑ τισ κατακόρυφεσ χορδζσ που ςυνδζουν τθ 
δεφτερθ άνω με τθ δεφτερθ κάτω κφρια δοκό 

AB = AnwKyriesDokoi; // εμφανίηω ςτθ παράμετρο εξόδου ΑΒ τισ χορδζσ που ςυνδζουν τισ δφο άνω κφριεσ 
δοκοφσ 

AC = KatwKyriesDokoi; // εμφανίηω ςτθ παράμετρο εξόδου AC τισ χορδζσ που ςυνδζουν τισ δυο κάτω κφριεσ 
δοκοφσ 

AD = AnwKyriesDokoi[0].Length(); // εμφανίηω ςτθ παράμετρο εξόδου AD το αρχικό πλάτοσ του δικτυωτοφ 
προβόλου 

AE = AnwKyriesDokoi[TopNodesNumber - 1].Length(); // εμφανίηω ςτθ παράμετρο εξόδου ΑΕ το τελικό πλάτοσ 
του δικτυωτοφ προβόλου 

CA = VerticalChords1[heightHelp - 1].Length(); // εμφανίηω ςτθ παράμετρο εξόδου CA το ςτατικό φψοσ του 
φορζα 

AF = VerticalChords1[0].Length(); // εμφανίηω ςτθ παράμετρο εξόδου AF το αρχικό φψοσ τθσ δικτυωτισ 
γζφυρασ 

List<OnLine> XordesAnwDokwn1 = new List<OnLine>(); // κάνω μια λίςτα που κα ζχει τισ χορδζσ των άνω 
κφριων δοκϊν 

List<OnLine> XordesAnwDokwn2 = new List<OnLine>(); // κάνω μια λίςτα που κα ζχει τισ χορδζσ των άνω 
κφριων δοκϊν ςτθ διεφκυνςθ Υ 

double mhkosXordwnAnwDokwn = 0; // κάνω μια μεταβλθτι που κα μετράει το μικοσ των χορδϊν των άνω 
κφριων δοκϊν 

for ( int i = 0 ; i < (TopNodesNumber - 1) ; i++ ) { 

OnLine AnwDokos1 = new OnLine(TopNodes1[i], TopNodes1[i + 1]); // δθμιουργϊ κάκε φορά τθν 
επόμενθ χορδι που ςυνδζει τουσ κόμβουσ τθσ πρϊτθσ άνω κφριασ δοκοφ 

XordesAnwDokwn.Add(AnwDokos1); // προςκζτω κάκε φορά ςτθ λίςτα με τισ χορδζσ των άνω δοκϊν 
τθν επόμενθ χορδι 

mhkosXordwnAnwDokwn1 = mhkosXordwnAnwDokwn + XordesAnwDokwn1[i].Length(); // μετράω 
το μικοσ των χορδϊν των άνω κφριων δοκϊν 

} 

for ( int i = 0 ; i < (TopNodesNumber - 1) ; i++ ) { 

OnLine AnwDokos2 = new OnLine(TopNodes2[i], TopNodes2[i + 1]); // δθμιουργϊ κάκε φορά τθν 
επόμενθ χορδι που ςυνδζει τουσ κόμβουσ τθσ δεφτερθσ άνω κφριασ δοκοφ 
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XordesAnwDokwn2.Add(AnwDokos2); // προςκζτω κάκε φορά ςτθ λίςτα με τισ χορδζσ των άνω 
δοκϊν τθν επόμενθ χορδι 

mhkosXordwnAnwDokwn = mhkosXordwnAnwDokwn + XordesAnwDokwn2[i].Length(); // μετράω το 
μικοσ των χορδϊν των άνω κφριων δοκϊν που είναι μετατοπιςμζνεσ ςτθ διεφκυνςθ Υ 

} 

BA = XordesAnwDokwn1; // εμφανίηω ςτθ παράμετρο εξόδου ΒΑ τισ χορδζσ τθσ πρϊτθσ άνω κφριασ δοκοφ 

CF = XordesAnwDokwn2; // εμφανίηω ςτθ παράμετρο εξόδου CF τισ χορδζσ τθσ δεφτερθσ άνω κφριασ δοκοφ 

CB = mhkosXordwnAnwDokwn; // εμφανίηω ςτθ παράμετρο εξόδου CB το μικοσ των χορδϊν των άνω κφριων 
δοκϊν 

List<OnLine> XordesKatwDokwn1 = new List<OnLine>(); // κάνω μια λίςτα που κα ζχει τισ χορδζσ των κάτω 
κφριων δοκϊν 

List<OnLine> XordesKatwDokwn2 = new List<OnLine>(); // κάνω μια λίςτα που κα ζχει τισ χορδζσ των κάτω 
κφριων δοκϊν που είναι μετατοπιςμζνεσ ςτθ διεφκυνςθ Υ 

double mhkosXordwnKatwDokwn = 0; // κάνω μια μεταβλθτι που κα μετράει το μικοσ των χορδϊν των κάτω 
κφριων δοκϊν 

for ( int i = 0 ; i < (TopNodesNumber – 1) ; i++ ) { 

OnLine KatwDokos1 = new OnLine(BottomNodes1[i], BottomNodes1[i + 1]); // δθμιουργϊ κάκε φορά 
τθν επόμενθ χορδι που ςυνδζει τουσ κόμβουσ τθσ πρϊτθσ κάτω κφριασ δοκοφ 

XordesKatwDokwn1.Add(KatwDokos1); // προςκζτω κάκε φορά ςτθ λίςτα με τισ χορδζσ των κάτω 
δοκϊν τθν επόμενθ χορδι 

mhkosXordwnKatwDokwn = mhkosXordwnKatwDokwn + XordesKatwDokwn1[i].Length(); // μετράω 
το μικοσ των κάτω κφριων δοκϊν 

} 

for ( int i = 0 ; i < (TopNodesNumber – 1) ; i++ ) { 

OnLine KatwDokos2 = new OnLine(BottomNodes2[i], BottomNodes2[i + 1]); // δθμιουργϊ κάκε φορά 
τθν επόμενθ χορδι που ςυνδζει τουσ κόμβουσ τθσ δεφτερθσ κάτω κφριασ δοκοφ 

XordesKatwDokwn2.Add(KatwDokos2); // προςκζτω κάκε φορά ςτθ λίςτα με τισ χορδζσ των κάτω 
δοκϊν τθν επόμενθ χορδι 

mhkosXordwnKatwDokwn = mhkosXordwnKatwDokwn + XordesKatwDokwn2[i].Length(); // μετράω 
το μικοσ των κάτω κφριων δοκϊν που είναι μετατοπιςμζνεσ ςτθ διεφκυνςθ Υ 

} 

BB = XordesKatwDokwn; // εμφανίηω ςτθ παράμετρο εξόδου ΒΒ τισ χορδζσ τθσ πρϊτθσ κάτω κφριασ δοκοφ 

BF = XordesKatwDokwn2; // εμφανίηω ςτθ παράμετρο εξόδου BF τισ χορδζσ τθσ δεφτερθσ κάτω κφριασ δοκοφ 

CC = mhkosXordwnKatwDokwn; // εμφανίηω ςτθ παράμετρο εξόδου CC το μικοσ των χορδϊν των κάτω 
κφριων δοκϊν 

List<OnLine> DiagonalChords1 = new List<OnLine>(); // κάνω μια λίςτα που κα ζχει τισ διαγϊνιεσ χορδζσ που 
ςυνδζουν τθν πρϊτθ άνω με τθ πρϊτθ κάτω κφρια δοκό (\) 

List<OnLine> DiagonalChords3 = new List<OnLine>(); // κάνω μια λίςτα που κα ζχει τισ διαγϊνιεσ χορδζσ που 
ςυνδζουν τθν πρϊτθ άνω με τθ πρϊτθ κάτω κφρια δοκό (/) 
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List<OnLine> DiagonalChords2 = new List<OnLine>(); // κάνω μια λίςτα που κα ζχει τισ διαγϊνιεσ χορδζσ που 
ςυνδζουν τθ δεφτερθ άνω με τθ δεφτερθ κάτω κφρια δοκό (/) 

List<OnLine> DiagonalChords4 = new List<OnLine>(); // κάνω μια λίςτα που κα ζχει τισ διαγϊνιεσ χορδζσ που 
ςυνδζουν τθ δεφτερθ άνω με τθ δεφτερθ κάτω κφρια δοκό (/) 

double mhkosXordwnDiagwniwnDokwn = 0; // κάνω μια μεταβλθτι που κα μετράει το μικοσ των χορδϊν των 
διαγϊνιων δοκϊν 

for ( int i = 0; i < (TopNodesNumber - 1) ; i++ ) { 

OnLine diagwnioi1 = new OnLine(TopNodes1[i], BottomNodes1[i + 1]); // δθμιουργϊ κάκε φορά τθν 
επόμενθ διαγϊνιο που ςυνδζει τθν άνω με τθν κάτω κφρια δοκό (\) 

DiagonalChords1.Add(diagwnioi1); // προςκζτω κάκε φορά ςτθ λίςτα με τισ διαγϊνιεσ τθν επόμενθ 
διαγϊνιο 

mhkosXordwnDiagwniwnDokwn = mhkosXordwnDiagwniwnDokwn + DiagonalChords1[i].Length(); // 
μετράω το μικοσ των διαγϊνιων δοκϊν (\) 

OnLine diagwnioi3 = new OnLine(BottomNodes1[i], TopNodes1[i + 1]); // δθμιουργϊ κάκε φορά τθν 
επόμενθ διαγϊνιο που ςυνδζει τθν άνω με τθν κάτω κφρια δοκό (/) 

DiagonalChords3.Add(diagwnioi3); // προςκζτω κάκε φορά ςτθ λίςτα με τισ διαγϊνιεσ τθν επόμενθ 
διαγϊνιο 

mhkosXordwnDiagwniwnDokwn = mhkosXordwnDiagwniwnDokwn + DiagonalChords3[i].Length(); // 
μετράω το μικοσ των διαγϊνιων δοκϊν (/) 

OnLine diagwnioi2 = new OnLine(TopNodes2[i], BottomNodes2[i + 1]); // δθμιουργϊ κάκε φορά τθν 
επόμενθ διαγϊνιο που ςυνδζει τθν άνω με τθν κάτω κφρια δοκό (\) 

DiagonalChords2.Add(diagwnioi2); // προςκζτω κάκε φορά ςτθ λίςτα με τισ διαγϊνιεσ τθν επόμενθ 
διαγϊνιο 

mhkosXordwnDiagwniwnDokwn = mhkosXordwnDiagwniwnDokwn + DiagonalChords2[i].Length(); // 
μετράω το μικοσ των διαγϊνιων δοκϊν (\) 

OnLine diagwnioi4 = new OnLine(BottomNodes2[i], TopNodes2[i + 1]); // δθμιουργϊ κάκε φορά τθν 
επόμενθ διαγϊνιο που ςυνδζει τθν άνω με τθν κάτω κφρια δοκό (/) 

DiagonalChords4.Add(diagwnioi4); // προςκζτω κάκε φορά ςτθ λίςτα με τισ διαγϊνιεσ τθν επόμενθ 
διαγϊνιο 

mhkosXordwnDiagwniwnDokwn = mhkosXordwnDiagwniwnDokwn + DiagonalChords4[i].Length(); // 
μετράω το μικοσ των διαγϊνιων δοκϊν (/) 

} 

BC = DiagonalChords1; // εμφανίηω ςτθ παράμετρο εξόδου BC τισ διαγϊνιεσ χορδζσ που ςυνδζουν τθ πρϊτθ 
άνω με τθ πρϊτθ κάτω κφρια δοκό (\) 

BD = DiagonalChords2; // εμφανίηω ςτθ παράμετρο εξόδου BD τισ διαγϊνιεσ χορδζσ που ςυνδζουν τθ δεφτερθ 
άνω με τθ δεφτερθ κάτω κφρια δοκό (\) 

DA = DiagonalChords3; // εμφανίηω ςτθ παράμετρο εξόδου DA τισ διαγϊνιεσ χορδζσ που ςυνδζουν τθ πρϊτθ 
άνω με τθ πρϊτθ κάτω κφρια δοκό (/) 

DB = DiagonalChords4; // εμφανίηω ςτθ παράμετρο εξόδου DB τισ διαγϊνιεσ χορδζσ που ςυνδζουν τθ δεφτερθ 
άνω με τθ δεφτερθ κάτω κφρια δοκό (/) 

CE = mhkosXordwnDiagwniwnDokwn; // εμφανίηω ςτθ παράμετρο εξόδου CE το μικοσ των διαγϊνιων δοκϊν 
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List<OnLine> AnwDiagonals = new List<OnLine>(); // κάνω μια λίςτα που κα ζχει τισ διαγϊνιεσ χορδζσ που 
ςυνδζουν τισ δφο άνω κφριεσ δοκοφσ 

for ( int i = 0 ; i < (TopNodesNumber - 1) ; i++ ) { 

OnLine anwDiagwnios1 = new OnLine(TopNodes1[i], TopNodes2[i + 1]); // δθμιουργϊ κάκε φορά τθν 
επόμενθ διαγϊνιο που ςυνδζει τισ δφο άνω κφριεσ δοκοφσ 

AnwDiagonals.Add(anwDiagwnios1); // προςκζτω κάκε φορά ςτθ λίςτα με τισ διαγϊνιεσ τθν επόμενθ 
διαγϊνιο 

OnLine anwDiagwnios2 = new OnLine(TopNodes2[i], TopNodes1[i + 1]); // δθμιουργϊ κάκε φορά τθν 
επόμενθ διαγϊνιο που ςυνδζει τισ δφο άνω κφριεσ δοκοφσ 

AnwDiagonals.Add(anwDiagwnios2); // προςκζτω κάκε φορά ςτθ λίςτα με τισ διαγϊνιεσ τθν επόμενθ 
διαγϊνιο 

} 

BE = AnwDiagonals; // εμφανίηω ςτθ παράμετρο εξόδου ΒΕ τισ διαγϊνιεσ χορδζσ που ςυνδζουν τισ δυο άνω 
κφριεσ δοκοφσ 

 

7.4.1 Παρουςίαςθ των αποτελεςμάτων ςτο περιβάλλον του Rhino (Μζροσ 2) 

Χρθςιμοποιοφμε τϊρα το περιβάλλον του Rhino για να προβάλλουμε τα αποτελζςματα του 

οριςμοφ που ζχουμε δθμιουργιςει ςτισ παραγράφουσ 7.3 και 7.4. Ο οριςμόσ αυτόσ 

περιλαμβάνει το ςυνδυαςμό των αντικειμζνων του παραμετρικοφ εργαλείου 

προςομοίωςθσ Grasshopper με μια ςειρά εντολϊν που ςυντάχκθκαν ςτθ γλϊςςα 

προγραμματιςμοφ C# για να κακορίςουν τθ τεχνικι διαχωριςμοφ των φατνωμάτων τθσ 

γζφυρασ και τθ τεχνικι δθμιουργίασ του πλάτουσ των φατνωμάτων του φορζα. 

1ο Παράδειγμα : 

Δικτυωτι γζφυρα με τα εξισ χαρακτθριςτικά (Σχιματα 7.45 – 7.46 – 7.47) : 

 Μικοσ δικτυωτισ γζφυρασ 10.00 m (κζτοντασ truss length = 10) 

 Καμπυλότθτα κάτω κφριων δοκϊν ¨10¨ (κζτοντασ curvature = 10.000) 

 Στατικό φψοσ δικτυωτισ γζφυρασ 1.40 m (κζτοντασ static height = 1.400) 

 Αρχικό φψοσ φορζα 0.40m (κζτοντασ curvature = 10.000 και static height = 1.400) 

 Ρλάτοσ γζφυρασ 1.50m (κζτοντασ Width Variation1 = 1.500) 

H παράμετροσ ¨WidthVariation2¨ ζχει μθδενικι τιμι (WidthVariation2 = 0.000). 
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Σχιμα 7.45 – Πρϊτο παράδειγμα παραμετροποίθςθσ του φορζα – Κάτοψθ 

 

 

Σχιμα 7.46 – Πρϊτο παράδειγμα παραμετροποίθςθσ του φορζα – Όψθ 

 

 

Σχιμα 7.47 – Πρϊτο παράδειγμα παραμετροποίθςθσ του φορζα - Προοπτικό 
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2ο Παράδειγμα : 

Αν τϊρα κζλουμε να μεταβάλλουμε  τθ καμπφλωςθ των κφριων δοκϊν τθσ γζφυρασ αρκεί 

να αλλάξουμε τθ τιμι τθσ παραμζτρου ¨WidthVariation2¨.  

Δικτυωτι γζφυρα με τα εξισ χαρακτθριςτικά (Σχιματα 7.48 – 7.49 – 7.50) :    

 Μικοσ δικτυωτισ γζφυρασ 15.00 m (κζτοντασ truss length = 15.000) 

 Καμπυλότθτα κάτω κφριων δοκϊν ¨12.000¨ (κζτοντασ curvature = 12.000) 

 Στατικό φψοσ δικτυωτισ γζφυρασ 2.10 m (κζτοντασ static height = 2.100) 

 Αρχικό φψοσ φορζα 0.65m ( κζτοντασ curvature = 12.000 και static height = 2.100) 

 Ρλάτοσ γζφυρασ 1.50m (κζτοντασ WidthVariation1 = 1.500) 

 Καμπφλωςθ κφριων δοκϊν φορζα (κζτοντασ WidthVariation2 = 1.000) 

 

 

Σχιμα 7.48 – Δεφτερο παράδειγμα παραμετροποίθςθσ του φορζα – Κάτοψθ 

 

 

Σχιμα 7.49 – Δεφτερο παράδειγμα παραμετροποίθςθσ του φορζα - Όψθ 

 



Αρχιτεκτονική ςχεδίαςη Δικτυωτήσ Γέφυρασ  197 

 

   
Διερεφνθςθ Υπολογιςτικϊν Μεκόδων Ραραμετρικοφ Σχεδιαςμοφ Καταςκευϊν 

 

Σχιμα 7.50 – Δεφτερο παράδειγμα παραμετροποίθςθσ του φορζα - Προοπτικό 
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Κεφάλαιο 8ο 

Στατικι επίλυςθ Δικτυωτισ Γζφυρασ 

 

8.1 Δθμιουργία δικτυωτισ γζφυρασ ςτο πρόγραμμα Robot Structural 

Analysis 

Αφοφ ζχουμε ςχεδιάςει όλεσ τισ επικυμθτζσ μορφζσ τθσ δικτυωτισ γζφυρασ ςτθ 

παράγραφο 7.4 ςε αυτό το ςθμείο κα μεταφζρουμε το φορζα ςτο πρόγραμμα που κα 

αναλάβει τθ ςτατικι του επίλυςθ. Συγκεκριμζνα μεταφζρουμε ωσ δεδομζνα ειςόδου ςτο 

πρόγραμμα  ςτατικϊν επιλφςεων Robot Structural Analysis, όλουσ τουσ κόμβουσ του φορζα 

που δθμιουργιςαμε ςτο πρόγραμμα αρχιτεκτονικισ ςχεδίαςθσ (Rhino). 

Θα χρθςιμοποιιςουμε ζνα ςτοιχείο τφπου DotNET C# Script (LEGACY) μζςα ςτο οποίο κα 

ςυνταχκοφν οι εντολζσ ςτθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ C# με τισ οποίεσ :  

 κα δθμιουργιςουμε τθ γεωμετρία τθσ δικτυωτισ γζφυρασ  

 κα εκχωριςουμε τισ απαιτοφμενεσ διατομζσ ςτα μζλθ του φορζα και κα 

κακορίςουμε το υλικό τουσ  

 κα υπολογίςουμε τα φορτία που αςκοφνται ςτισ διαδοκίδεσ τθσ δικτυωτισ γζφυρασ 

Στο νζο αντικείμενο τφπου DotNET C# Script (LEGACY) χρθςιμοποιοφμε ωσ αντικείμενα 

ειςόδου από το αντίςτοιχο ςτοιχείο τθσ παραγράφου 7.4  τισ εξισ παραμζτρουσ : 

 Τον αρικμό των κόμβων τθσ κάκε κφριασ δοκοφ 

 Τισ ςυντεταγμζνεσ των κόμβων όλων των κφριων δοκϊν 

Σε αυτό το μζροσ παραμετρικά ελζγχονται οι παρακάτω ςυνιςτϊςεσ : 

 Οι διατομζσ των άνω κφριων δοκϊν του φορζα και το υλικό τουσ 

 Οι διατομζσ των κάτω κφριων δοκϊν του φορζα και το υλικό τουσ 

 Οι διατομζσ των ορκοςτατϊν του φορζα και το υλικό τουσ 

 Οι διατομζσ των διαγϊνιων ράβδων που ςυνδζουν τισ άνω με τισ κάτω κφριεσ 

δοκοφσ και το υλικό τουσ 

 Οι διατομζσ των μελϊν που ςυνδζουν τισ δφο άνω κφριεσ δοκοφσ και το υλικό τουσ 

 Οι διατομζσ των μελϊν που ςυνδζουν τθσ δφο κάτω κφριεσ δοκοφσ και το υλικό τουσ 

 Οι διατομζσ των διαγωνίων ράβδων που ςυνδζουν τισ δφο άνω κφριεσ δοκοφσ και το 

υλικό τουσ 

 Οι διατομζσ των διαγϊνιων μελϊν που ςυνδζουν τισ δυο κάτω κφριεσ δοκοφσ και το 

υλικό τουσ 
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 Οι διατομζσ των διαγϊνιων μελϊν που ςυνδζουν τισ άνω με τισ κάτω κφριεσ δοκοφσ 

και το υλικό τουσ 

 Τα μόνιμα φορτία που αςκοφνται ςτο φορζα (kN/m2) 

 Τα κινθτά φορτία που αςκοφνται ςτο φορζα (kN/m2) 

Θ διαδικαςία που ακολουκοφμε για τθ δθμιουργία του φορζα είναι θ εξισ : 

Ειςάγουμε ζνα αντικείμενο τφπου DotNET C# Script (LEGACY) (τοποκεςία : 

Math/Script/DotNET C# Script). Μζςα ςτο ςτοιχείο αυτό κα ςυνταχκοφν οι εντολζσ ςτθ 

γλϊςςα προγραμματιςμοφ C# με τισ οποίεσ κα δθμιουργιςουμε τθ γεωμετρία τθσ 

δικτυωτισ γζφυρασ, τισ διατομζσ και τα υλικά των διατομϊν του φορζα κακϊσ και τα 

φορτία που αςκοφνται ςτο φορζα. 

Τα αντικείμενα ειςόδου ςε αυτό το ςτοιχείο είναι ο αρικμόσ των κόμβων κάκε κφριασ 

δοκοφ (TopNodesNumber), οι ςυντεταγμζνεσ των κόμβων τθσ πρϊτθσ άνω κφριασ δοκοφ 

(TopNodes), οι ςυντεταγμζνεσ των κόμβων τθσ πρϊτθσ κάτω κφριασ δοκοφ (BottomNodes), 

οι ςυντεταγμζνεσ των κόμβων τθσ δεφτερθσ άνω κφριασ δοκοφ (TopNodesΥ), οι 

ςυντεταγμζνεσ των κόμβων τθσ δεφτερθσ κάτω κφριασ δοκοφ (BottomNodesΥ), οι διατομζσ 

όλων των μελϊν του φορζα που αναλφςαμε παραπάνω (KyrAnwTyp – OrthTyp – DiagTyp –

AnwEgarTyp – AnwDiagTyp – KyrKatTyp – KatwEgarTyp – KatwDiagTyp - SyndTyp), τα μόνιμα 

φορτία του φορζα (Monima) και τζλοσ τα κινθτά φορτία του φορζα (Kinhta). 

Ενδεικτικά οι τιμζσ που δίνουμε ςτισ παραμζτρουσ του φορζα για μικοσ δικτυωτισ γζφυρασ 

L = 50.00m και ςτατικό φψοσ φορζα h = 4.50m είναι οι εξισ (Ρίνακεσ 8.1 - 8.2) : 

 Πνομα 
παραμζτρου 

Τφποσ 
Διατομισ  

1θ KyrAnwTyp CHS 559x32 

2θ OrthTyp CHS 406.4x32 

3θ DiagTyp CHS 406.4x25 

4θ AnwEgarTyp CHS 508x40 

5θ AnwDiagTyp CHS 244.5x10 

6θ KyrKatTyp CHS 559x32 

7θ KatwEgarTyp CHS 219.1x10 

8θ KatwDiagTyp CHS 219.1x5 

9θ SyndTyp CHS 219.1x8 
 

Ρίνακασ 8.1 – Ενδεικτικζσ τιμζσ παραμζτρων των διατομϊν του φορζα για L=50.00m και h=4.50m 

 Πνομα 
παραμζτρου 

Τιμι 
 

10θ Monima 6.00 kN/m2 

11θ Kinhta 7.50 kN/m2 
 

Ρίνακασ 8.2 – Μόνιμεσ τιμζσ παραμζτρων τθσ δικτυωτισ γζφυρασ που αφοροφν τα μόνιμα και τα κινθτά φορτία που 
αςκοφνται ςτθ γζφυρα 
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Θ πρϊτθ παράμετροσ (KyrAnwTyp) κακορίηει τθ διατομι των άνω κφριων δοκϊν του φορζα, 

θ δεφτερθ (OrthTyp) κακορίηει τθ διατομι των ορκοςτατϊν, θ τρίτθ (DiagTyp) κακορίηει τθ 

διατομι των διαγϊνιων ράβδων που ςυνδζουν τισ άνω με τισ κάτω κφριεσ δοκοφσ, θ 

τζταρτθ παράμετροσ(ΑnwEgarTyp) κακορίηει τθ διατομι των διαδοκίδων που ςυνδζουν τισ 

δφο άνω κφριεσ δοκοφσ, θ πζμπτθ (AnwDiagTyp) κακορίηει τθ διατομι των διαγϊνιων 

ράβδων που ςυνδζουν τισ δφο άνω κφριεσ δοκοφσ, θ ζκτθ παράμετροσ (KyrKatTyp) 

κακορίηει τθ διατομι των κάτω κφριων δοκϊν του φορζα, θ ζβδομθ παράμετροσ 

(KatwEgarTyp) κακορίηει τθ διατομι των διαδοκίδων που ςυνδζουν τισ δφο κάτω κφριεσ 

δοκοφσ, θ όγδοθ (KatwDiagTyp) κακορίηει τθ διατομι των διαγϊνιων μελϊν που ςυνδζουν 

τισ δφο κάτω κφριεσ δοκοφσ, θ ζνατθ παράμετροσ (SyndTyp) κακορίηει τθ διατομι των 

διαγϊνιων μελϊν που ςυνδζουν τισ άνω με τισ κάτω κφριεσ δοκοφσ, θ δζκατθ (Monima) 

κακορίηει τα μόνιμα φορτία που αςκοφνται ςτο φορζα και τζλοσ θ ενδζκατθ παράμετροσ 

(Kinhta) κακορίηει τα κινθτά φορτία που αςκοφνται ςτθ δικτυωτι γζφυρα. 

Ζτςι ςυνδζω τθ παράμετρο εξόδου ¨Ε¨ του αντικειμζνου DotNET C# Script (LEGACY) τθσ 

παραγράφου 7.4 με τθ παράμετρο ειςόδου ¨TopNodesNumber¨ του νζου ςτοιχείου DotNET 

C# Script (LEGACY), τθ παράμετρο εξόδου ¨A¨ του πρϊτου ςτοιχείου C# Script με τθ 

παράμετρο ειςόδου ¨ΤopNodes¨, τθ παράμετρο εξόδου ¨C¨ με τθ παράμετρο ειςόδου 

¨BottomNodes¨, τθ παράμετρο εξόδου ¨B¨ με τθ παράμετρο ειςόδου ¨ΤopNodesY¨ και τθ 

παράμετρο εξόδου ¨D¨ του αρχικοφ ςτοιχείου C# Script με τθ παράμετρο ειςόδου 

¨BottomNodesY¨ του νζου ςτοιχείου DotNET C# Script. Στισ παραμζτρουσ ¨KyrAnwTyp¨, 

¨OrthTyp¨, ¨DiagTyp¨, ¨ΑnwEgarTyp¨, ¨AnwDiagTyp¨, ¨KyrKatTyp¨, ¨KatwEgarTyp¨, 

¨KatwDiagTyp¨, ¨SyndTyp¨  ςυνδζουμε αντικείμενα τφπου Panel ϊςτε να ειςάγουμε τισ 

διατομζσ που αντιςτοιχοφν ςτα μζλθ τθσ γζφυρασ. Το ίδιο ςυμβαίνει και με τισ 

παραμζτρουσ ¨Monima¨ και ¨Kinhta¨ όπου ειςάγοντασ πάλι ςτοιχεία τφπου Panel 

κακορίηουμε τθ τιμι τθσ κάκε παραμζτρου (Σχιμα 8.1). 
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Σχιμα 8.1 - Στοιχείο μζςα ςτο οποίο γράφονται οι εντολζσ ςτθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ C# και οι οποίεσ 
περιλαμβάνουν τθ ςχεδίαςθ του φορζα ςτο πρόγραμμα ςτατικϊν επιλφςεων Robot, τθν ανάκεςθ διατομϊν ςτα 
διάφορα μζλθ του φορζα και τον υπολογιςμό των φορτίων που αςκοφνται ςτθ δικτυωτι γζφυρα 

Κάνοντασ δεξί κλικ πάνω ςτθ παράμετρο ¨TopNodesNumber¨ δθλϊνουμε το τφπο τθσ 

παραμζτρου (Type hint → int). Ομοίωσ για τθν παράμετρο ¨TopNodes¨ ( List και Type hint → 

On3dPoint), τθ παράμετρο ¨BottomNodes¨ (List και Type hint → On3dPoint), τθ παράμετρο 

¨TopNodesY¨ (List και Type Hint → On3dPoint), τθ παράμετρο ¨BottomNodesY¨ (List και 

Type Hint → On3dPoint), τισ παραμζτρουσ ¨KyrAnwTyp¨, ¨OrthTyp¨, ¨DiagTyp¨, 

¨ΑnwEgarTyp¨, ¨AnwDiagTyp¨, ¨KyrKatTyp¨, ¨KatwEgarTyp¨, ¨KatwDiagTyp¨, ¨SyndTyp¨ 

(Type Hint → string) και τζλοσ τισ παραμζτρουσ ¨Monima¨ και ¨Kinhta¨ (Type Hint → double) 

Ακολουκοφν οι εντολζσ που γράφτθκαν ςτο εςωτερικό του ςτοιχείου : 

private void RunScript(int TopNodesNumber, List<On3dPoint> TopNodes, List<On3dPoint> BottomNodes, 
List<On3dPoint> TopNodesY, List<On3dPoint> BottomNodesY, string KyrAnwTyp, string OrthTyp, string 
DiagTyp, string AnwEgarTyp, string AnwDiagTyp, string KyrKatTyp, string KatwEgarTyp, string KatwDiagTyp, 
string SyndTyp, double Monima, double Kinhta, ref object A, ref object B, ref object C, ref object D, ref object E) 

{ 

int [ ] NodeNumberArray = new int[4 * (TopNodesNumber)]; // δθμιουργϊ ζνα πίνακα που κα ζχει τθν 
αρίκμθςθ όλων των κόμβων τθσ δικτυωτισ γζφυρασ 

IRobotApplication robApp; 

robApp = new RobotApplicationClass(); // δθμιουργϊ μια νζα εφαρμογι ςτο Robot 
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if (robApp.Visible == 0) { 

robApp.Interactive = 1; 

robApp.Visible = 1; 

} 

robApp.Project.New(IRobotProjectType.I_PT_SHELL); // ειςάγεται ο τφποσ του φορζα ο οποίοσ είναι 3D 
Structure με ζξι βακμοφσ ελευκερίασ 

RobotProjectPreferences ProjectPrefs; 

ProjectPrefs = robApp.Project.Preferences; 

IRobotStructure str; 

str = robApp.Project.Structure; 

// δθμιουργία άνω κόμβων ςτο Robot 

for ( int i = 0 ; i < TopNodesNumber ; i++ ) { 

NodeNumberArray[i] = i + 1; // βάηω ςτο πίνακα τθν αρίκμθςθ του κάκε κόμβου 

str.Nodes.Create(NodeNumberArray[i], TopNodes[i].x, TopNodes[i].y, TopNodes[i].z); // δθμιουργϊ 
κάκε φορά ςτο Robot τον επόμενο άνω κόμβο 

} 

// δθμιουργία κάτω κόμβων ςτο Robot 

for ( int i = 0 ; i < TopNodesNumber ; i++ ) { 

NodeNumberArray[i + TopNodesNumber] = i + TopNodesNumber + 1; // βάηω ςτο πίνακα τθν 
αρίκμθςθ του κάκε κόμβου 

str.Nodes.Create(NodeNumberArray[i + TopNodesNumber], BottomNodes[i].x, BottomNodes[i].y, 
BottomNodes[i].z); // δθμιουργϊ κάκε φορά ςτο Robot τον επόμενο κάτω κόμβο 

} 

// δθμιουργία άνω κόμβων (που είναι μετατοπιςμζνοι ςτθ διεφκυνςθ Υ) ςτο Robot 

for ( int i = 0 ; i < TopNodesNumber ; i++ ) { 

NodeNumberArray[i + 2 * TopNodesNumber] = i + 2 * TopNodesNumber + 1; // βάηω ςτο πίνακα τθν 
αρίκμθςθ του κάκε άνω κόμβου 

str.Nodes.Create(NodeNumberArray[i + 2 * TopNodesNumber], TopNodesY[i].x, TopNodesY[i].y, 
TopNodesY[i].z); // δθμιουργϊ ςτο Robot κάκε φορά τον επόμενο άνω κόμβο 

} 

// δθμιουργία κάτω κόμβων (που είναι μετατοπιςμζνοι ςτθ διεφκυνςθ Υ) ςτο Robot 

for ( int i = 0 ; i < TopNodesNumber ; i++ ) { 

NodeNumberArray[i + 3 * TopNodesNumber] = i + 3 * TopNodesNumber + 1; // βάηω ςτο πίνακα τθν 
αρίκμθςθ του κάκε κόμβου 

str.Nodes.Create(NodeNumberArray[i + 3 * TopNodesNumber], BottomNodesY[i].x, 
BottomNodesY[i].y, BottomNodesY[i].z); // δθμιουργϊ ςτο Robot κάκε φορά τον επόμενο άνω κόμβο 
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} 

A = NodeNumberArray; // εμφανίηω ςτθ παράμετρο εξόδου Α το πίνακα με τθν αρίκμθςθ όλων των κόμβων 
του φορζα 

// δθμιουργία οριηόντιων μελϊν τθσ άνω κφριασ δοκοφ 

for ( int i = 1 ; i < TopNodesNumber ; i++ ) { 

str.Bars.Create(i, i, i + 1); // δθμιουργϊ ςτο Robot κάκε φορά το επόμενο οριηόντιο μζλοσ 

} 

// δθμιουργία οριηόντιων μελϊν τθσ κάτω κφριασ δοκοφ 

for ( int i = TopNodesNumber ; i < (2 * TopNodesNumber - 1) ; i++ ) { 

str.Bars.Create(i, i + 1, i + 2); // δθμιουργϊ ςτο Robot κάκε φορά το επόμενο οριηόντιο μζλοσ 

} 

// δθμιουργία οριηόντιων μελϊν (που είναι μετατοπιςμζνα ςτθ διεφκυνςθ Υ) τθσ άνω κφριασ δοκοφ ςτο Robot 

for ( int i = (2 * TopNodesNumber - 1) ; i < (3 * TopNodesNumber - 2) ; i++ ) { 

str.Bars.Create(i, i + 2, i + 3); // δθμιουργϊ ςτο Robot κάκε φορά το επόμενο οριηόντιο μζλοσ 

} 

// δθμιουργία οριηόντιων μελϊν (που είναι μετατοπιςμζνα ςτθ διεφκυνςθ Υ) τθσ κάτω κφριασ δοκοφ ςτο 
Robot 

for ( int i = (3 * TopNodesNumber - 2) ; i < (4 * TopNodesNumber - 3) ; i++ ) { 

str.Bars.Create(i, i + 3, i + 4); // δθμιουργϊ  ςτο Robot κάκε φορά το επόμενο οριηόντιο μζλοσ 

} 

// δθμιουργία κατακόρυφων μελϊν που ςυνδζουν τθν πάνω με τθν κάτω κφρια δοκό 

for ( int i = 1 ; i <= TopNodesNumber ; i++ ) { 

str.Bars.Create(i + 4 * TopNodesNumber - 4, i, i + TopNodesNumber); // δθμιουργϊ ςτο Robot κάκε 
φορά το επόμενο κατακόρυφο μζλοσ 

} 

// δθμιουργία κατακόρυφων μελϊν (που είναι μετατοπιςμζνα ςτθ διεφκυνςθ Υ) που ςυνδζουν τθν πάνω με 
τθ κάτω κφρια δοκό 

for ( int i = 1 ; i <= TopNodesNumber ; i++ ) { 

str.Bars.Create(i + 5 * TopNodesNumber - 4, i + 2 * TopNodesNumber, i + 3 * TopNodesNumber); // 
δθμιουργϊ ςτο Robot κάκε φορά το επόμενο κατακόρυφο μζλοσ 

} 

// δθμιουργία διαγϊνιων μελϊν που ςυνδζουν τθν πάνω και τθν κάτω κφρια δοκό (\) 

for ( int i = 1 ; i < TopNodesNumber ; i++ ) { 

str.Bars.Create(i + 6 * TopNodesNumber - 4, i, i + TopNodesNumber + 1); // δθμιουργϊ ςτο Robot 
κάκε φορά το επόμενο διαγϊνιο μζλοσ 



Στατική επίλυςη Δικτυωτήσ Γέφυρασ  204 
 

  
Διερεφνθςθ Υπολογιςτικϊν Μεκόδων Ραραμετρικοφ Σχεδιαςμοφ Καταςκευϊν 
 

} 

// δθμιουργία διαγϊνιων μελϊν που ςυνδζουν τθν πάνω με τθ κάτω κφρια δοκό (/) 

for ( int i = 1 ; i < TopNodesNumber ; i++ ) { 

str.Bars.Create(i + 7 * TopNodesNumber - 5, i + 1, i + TopNodesNumber); // δθμιουργϊ ςτο Robot 
κάκε φορά το επόμενο διαγϊνιο μζλοσ 

} 

// δθμιουργία διαγϊνιων μελϊν (που είναι μετατοπιςμζνα ςτθ διεφκυνςθ Υ) που ςυνδζουν τθν πάνω με τθ 
κάτω κφρια δοκό (\) 

for ( int i = 1 ; i < TopNodesNumber ; i++ ) { 

str.Bars.Create(i + 8 * TopNodesNumber - 6, i + 2 * TopNodesNumber, i + 3 * TopNodesNumber + 1); 
// δθμιουργϊ ςτο Robot κάκε φορά το επόμενο διαγϊνιο μζλοσ 

} 

// δθμιουργία διαγϊνιων μελϊν (που είναι μετατοπιςμζνα ςτθ διεφκυνςθ Υ) που ςυνδζουν τθν πάνω με τθ 
κάτω κφρια δοκό (/) 

for ( int i = 1 ; i < TopNodesNumber ; i++ ) { 

str.Bars.Create(i + 9 * TopNodesNumber - 7, i + 2 * TopNodesNumber + 1, i + 3 * TopNodesNumber); 
// δθμιουργϊ ςτο Robot κάκε φορά το επόμενο διαγϊνιο μζλοσ 

} 

// δθμιουργία οριηόντιων μελϊν που ςυνδζουν τισ δφο άνω κφριεσ δοκοφσ 

for ( int i = 1 ; i <= TopNodesNumber ; i++ ) { 

str.Bars.Create(i + 10 * TopNodesNumber - 8, i, i + 2 * TopNodesNumber); // δθμιουργϊ ςτο Robot 
κάκε φορά το επόμενο οριηόντιο μζλοσ 

} 

// δθμιουργία οριηόντιων μελϊν που ςυνδζουν τισ δφο κάτω κφριεσ δοκοφσ 

for ( int i = 1 ; i <= TopNodesNumber ; i++ ) { 

str.Bars.Create(i + 11 * TopNodesNumber - 8, i + TopNodesNumber, i + 3 * TopNodesNumber); // 
δθμιουργϊ ςτο Robot κάκε φορά το επόμενο οριηόντιο μζλοσ 

} 

// δθμιουργία διαγϊνιων μελϊν που ςυνδζουν τισ δφο άνω κφριεσ δοκοφσ (/) 

for ( int i = 1 ; i < TopNodesNumber ; i++ ) { 

str.Bars.Create(i + 12 * TopNodesNumber - 8, i, i + 2 * TopNodesNumber + 1); // δθμιουργϊ κάκε 
φορά το επόμενο διαγϊνιο μζλοσ 

} 

// δθμιουργία διαγϊνιων μελϊν που ςυνδζουν τισ δφο άνω κφριεσ δοκοφσ (\) 

for ( int i = 1 ; i < TopNodesNumber ; i++ ) { 
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str.Bars.Create(i + 13 * TopNodesNumber - 9, i + 1, i + 2 * TopNodesNumber); // δθμιουργϊ κάκε 
φορά το επόμενο διαγϊνιο μζλοσ 

} 

// δθμιουργία διαγϊνιων μελϊν που ςυνδζουν τισ δφο κάτω κφριεσ δοκοφσ (/) 

for ( int i = 1 ; i < TopNodesNumber ; i++ ) { 

str.Bars.Create(i + 14 * TopNodesNumber - 10, i + TopNodesNumber, i + 3 * TopNodesNumber + 1); // 
δθμιουργϊ κάκε φορά το επόμενο διαγϊνιο μζλοσ 

} 

// δθμιουργία διαγϊνιων μελϊν που ςυνδζουν τισ δφο κάτω κφριεσ δοκοφσ (\) 

for ( int i = 1 ; i < TopNodesNumber ; i++ ) { 

str.Bars.Create(i + 15 * TopNodesNumber - 11, i + TopNodesNumber + 1, i + 3 * TopNodesNumber); // 
δθμιουργϊ κάκε φορά το επόμενο διαγϊνιο μζλοσ 

} 

// δθμιουργία διαγϊνιων μελϊν που ςυνδζουν τθ πρϊτθ άνω με τθ δεφτερθ κάτω κφρια δοκό (\) 

for ( int i = 1 ; i < TopNodesNumber ; i++ ) { 

str.Bars.Create(i + 16 * TopNodesNumber - 12, i, i + 3 * TopNodesNumber + 1); // δθμιουργϊ κάκε 
φορά το επόμενο διαγϊνιο μζλοσ 

} 

// δθμιουργία διαγϊνιων μελϊν που ςυνδζουν τθ δεφτερθ άνω με τθ πρϊτθ κάτω κφρια δοκό (/) 

for ( int i = 1 ; i < TopNodesNumber ; i++ ) { 

str.Bars.Create(i + 17 * TopNodesNumber - 13, i + 2 * TopNodesNumber + 1, i + TopNodesNumber); // 
δθμιουργϊ κάκε φορά το επόμενο διαγϊνιο μζλοσ 

} 

// κακοριςμόσ των ςτθρίξεων τθσ δικτυωτισ γζφυρασ 

IRobotLabel label; 

// δθμιουργία ςτιριξθσ μορφισ άρκρωςθσ 

label = robApp.Project.Structure.Labels.Create(IRobotLabelType.I_LT_SUPPORT, "arthrwsh"); 

RobotNodeSupportData SupportData; 

SupportData = (RobotNodeSupportData) label.Data; 

// δεςμεφω τθ μετακίνθςθ κατά τουσ άξονεσ x,y,z 

SupportData.UX = 1; 

SupportData.UY = 1; 

SupportData.UZ = 1; 

// αφινω ελεφκερθ τθ ςτροφι περί τουσ άξονεσ x,y,z 
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SupportData.RX = 0; 

SupportData.RY = 0; 

SupportData.RZ = 0; 

robApp.Project.Structure.Labels.Store(label); 

// εκχωρϊ τισ παραπάνω ςυνκικεσ ςτιριξθσ ςτουσ απαιτοφμενουσ κόμβουσ 

robApp.Project.Structure.Nodes.Get(TopNodesNumber + 1).SetLabel(IRobotLabelType.I_LT_SUPPORT, 
"arthrwsh"); 

robApp.Project.Structure.Nodes.Get(3 * TopNodesNumber + 1).SetLabel(IRobotLabelType.I_LT_SUPPORT, 
"arthrwsh"); 

// δθμιουργία ςτιριξθσ μορφισ κφλιςθσ 

label = robApp.Project.Structure.Labels.Create(IRobotLabelType.I_LT_SUPPORT, "kylysh"); 

RobotNodeSupportData SupportData2; 

SupportData2 = (RobotNodeSupportData) label.Data; 

// δεςμεφω τθ μετακίνθςθ κατά τουσ άξονεσ y και z 

SupportData2.UX = 0; 

SupportData2.UY = 1; 

SupportData2.UZ = 1; 

// αφινω ελεφκερθ τθ ςτροφι περί τουσ άξονεσ x,y,z 

SupportData2.RX = 0; 

SupportData2.RY = 0; 

SupportData2.RZ = 0; 

robApp.Project.Structure.Labels.Store(label); 

// εκχωρϊ τισ παραπάνω ςυνκικεσ ςτιριξθσ ςτουσ απαιτοφμενουσ κόμβουσ 

robApp.Project.Structure.Nodes.Get(2 * TopNodesNumber).SetLabel(IRobotLabelType.I_LT_SUPPORT, 
"kylysh"); 

robApp.Project.Structure.Nodes.Get(4 * TopNodesNumber).SetLabel(IRobotLabelType.I_LT_SUPPORT, 
"kylysh"); 

// κακοριςμόσ των διατομϊν των μελϊν του φορζα 

RobotSectionDatabaseList steelSections; 

steelSections = ProjectPrefs.SectionsActive; 

if (steelSections.Add("RCAT") == 1) 

MessageBox.Show("Steel section base RCAT not found..."); 

// κακορίηω τθ διατομι των άνω κφριων δοκϊν 

label = robApp.Project.Structure.Labels.Create(IRobotLabelType.I_LT_BAR_SECTION, KyrAnwTyp); 
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robApp.Project.Structure.Labels.Store(label); 

List<string> kyries = new List<string>(); 

for ( int i = 1 ; i < (TopNodesNumber) ; i++ ) { 

kyries.Add(i.ToString()); 

} 

for ( int i = (2 * TopNodesNumber - 1) ; i < (3 * TopNodesNumber - 2) ; i++ ) { 

kyries.Add(i.ToString()); 

} 

string kyriesjoined = string.Join(" ", kyries.ToArray()); 

RobotSelection kyriesDokoi = robApp.Project.Structure.Selections.Get(IRobotObjectType.I_OT_BAR); 

kyriesDokoi.FromText(kyriesjoined); // επιλζγω τισ άνω κφριεσ δοκοφσ του φορζα 

robApp.Project.Structure.Bars.SetLabel(kyriesDokoi, IRobotLabelType.I_LT_BAR_SECTION, KyrAnwTyp); // 
ανάκεςθ διατομισ ςτθν επιλογι άνω κφριεσ δοκοί 

robApp.Project.Structure.Bars.SetLabel(kyriesDokoi, IRobotLabelType.I_LT_BAR_MATERIAL, "S355"); // 
ανακζτω ςτισ άνω κφριεσ δοκοφσ του φορζα υλικό "S355" 

// κακορίηω τθ διατομι των κάτω κφριων δοκϊν 

label = robApp.Project.Structure.Labels.Create(IRobotLabelType.I_LT_BAR_SECTION, KyrKatTyp); 

robApp.Project.Structure.Labels.Store(label); 

List<string> kyriesKat = new List<string>(); 

for ( int i = TopNodesNumber ; i < (2 * TopNodesNumber - 1) ; i++ ) { 

kyriesKat.Add(i.ToString()); 

} 

for ( int i = (3 * TopNodesNumber - 2) ; i < (4 * TopNodesNumber - 3) ; i++ ) { 

kyriesKat.Add(i.ToString()); 

} 

string kyriesKatjoined = string.Join(" ", kyriesKat.ToArray()); 

RobotSelection kyriesKatDokoi = robApp.Project.Structure.Selections.Get(IRobotObjectType.I_OT_BAR); 

kyriesKatDokoi.FromText(kyriesKatjoined); // επιλζγω τισ κάτω κφριεσ δοκοφσ του φορζα 

robApp.Project.Structure.Bars.SetLabel(kyriesKatDokoi, IRobotLabelType.I_LT_BAR_SECTION, KyrKatTyp); // 
ανάκεςθ διατομισ ςτθν επιλογι κάτω κφριεσ δοκοί 

robApp.Project.Structure.Bars.SetLabel(kyriesKatDokoi, IRobotLabelType.I_LT_BAR_MATERIAL, "S355"); // 
ανακζτω ςτισ κάτω κφριεσ δοκοφσ του φορζα υλικό "S355" 

// κακορίηω τθ διατομι των ορκοςτατϊν 

label = robApp.Project.Structure.Labels.Create(IRobotLabelType.I_LT_BAR_SECTION, OrthTyp); 
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robApp.Project.Structure.Labels.Store(label); 

List<string> orthos = new List<string>(); 

for ( int i = (4 * TopNodesNumber - 3) ; i < (6 * TopNodesNumber - 3) ; i++ ) { 

orthos.Add(i.ToString()); 

} 

string orthosjoined = string.Join(" ", orthos.ToArray()); 

RobotSelection orthostates = robApp.Project.Structure.Selections.Get(IRobotObjectType.I_OT_BAR); 

orthostates.FromText(orthosjoined); // επιλζγω τουσ ορκοςτάτεσ του φορζα 

robApp.Project.Structure.Bars.SetLabel(orthostates, IRobotLabelType.I_LT_BAR_SECTION, OrthTyp); 

robApp.Project.Structure.Bars.SetLabel(orthostates, IRobotLabelType.I_LT_BAR_MATERIAL, "S355"); // 
ανακζτω ςτουσ ορκοςτάτεσ του φορζα υλικό "S355" 

// κακορίηω τθ διατομι των διαγϊνιων μελϊν που ςυνδζουν τισ άνω με τισ κάτω κφριεσ δοκοφσ 

label = robApp.Project.Structure.Labels.Create(IRobotLabelType.I_LT_BAR_SECTION, DiagTyp); 

robApp.Project.Structure.Labels.Store(label); 

List<string> diagwnies = new List<string>(); 

for ( int i = (6 * TopNodesNumber - 3) ; i < (10 * TopNodesNumber - 7) ; i++ ) { 

diagwnies.Add(i.ToString()); 

} 

string diagwniesjoined = string.Join(" ", diagwnies.ToArray()); 

RobotSelection diagwniesDokoi = robApp.Project.Structure.Selections.Get(IRobotObjectType.I_OT_BAR); 

diagwniesDokoi.FromText(diagwniesjoined); // επιλζγω τισ διαγϊνιεσ δοκοφσ του φορζα που ςυνδζουν τισ 
άνω και κάτω κφριεσ δοκοφσ 

robApp.Project.Structure.Bars.SetLabel(diagwniesDokoi, IRobotLabelType.I_LT_BAR_SECTION, DiagTyp); 

robApp.Project.Structure.Bars.SetLabel(diagwniesDokoi, IRobotLabelType.I_LT_BAR_MATERIAL, "S355"); // 
ανακζτω ςτισ διαγϊνιεσ δοκοφσ υλικό "S355" 

// κακορίηω τθ διατομι των μελϊν που ςυνδζουν τισ δφο άνω κφριεσ δοκοφσ (άνω εγκάρςιοι δοκοί) 

label = robApp.Project.Structure.Labels.Create(IRobotLabelType.I_LT_BAR_SECTION, AnwEgarTyp); 

robApp.Project.Structure.Labels.Store(label); 

List<string> anwEgarSyndeseis = new List<string>(); 

for ( int i = (10 * TopNodesNumber - 7) ; i < (11 * TopNodesNumber - 7) ; i++ ) { 

anwEgarSyndeseis.Add(i.ToString()); 

} 

string anwEgarSyndeseisjoined = string.Join(" ", anwEgarSyndeseis.ToArray()); 
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RobotSelection anwEgarSyndeseisDokoi = 
robApp.Project.Structure.Selections.Get(IRobotObjectType.I_OT_BAR); 

anwEgarSyndeseisDokoi.FromText(anwEgarSyndeseisjoined); // επιλζγω τισ δοκοφσ του φορζα που ςυνδζουν 
τισ δφο άνω κφριεσ δοκοφσ 

robApp.Project.Structure.Bars.SetLabel(anwEgarSyndeseisDokoi, IRobotLabelType.I_LT_BAR_SECTION, 
AnwEgarTyp); 

robApp.Project.Structure.Bars.SetLabel(anwEgarSyndeseisDokoi, IRobotLabelType.I_LT_BAR_MATERIAL, 
"S355"); // ανακζτω ςτισ άνω εγκάρςιεσ δοκοφσ υλικό "S355" 

// κακορίηω τθ διατομι των μελϊν που ςυνδζουν τισ δφο κάτω κφριεσ δοκοφσ (κάτω εγκάρςιοι δοκοί) 

label = robApp.Project.Structure.Labels.Create(IRobotLabelType.I_LT_BAR_SECTION, KatwEgarTyp); 

robApp.Project.Structure.Labels.Store(label); 

List<string> katwEgarSyndeseis = new List<string>(); 

for ( int i = (11 * TopNodesNumber - 7) ; i < (12 * TopNodesNumber - 7) ; i++ ) { 

katwEgarSyndeseis.Add(i.ToString()); 

} 

string katwEgarSyndeseisjoined = string.Join(" ", katwEgarSyndeseis.ToArray()); 

RobotSelection katwEgarSyndeseisDokoi = 
robApp.Project.Structure.Selections.Get(IRobotObjectType.I_OT_BAR); 

katwEgarSyndeseisDokoi.FromText(katwEgarSyndeseisjoined); // επιλζγω τισ δοκοφσ του φορζα που ςυνδζουν 
τισ δφο κάτω κφριεσ δοκοφσ 

robApp.Project.Structure.Bars.SetLabel(katwEgarSyndeseisDokoi, IRobotLabelType.I_LT_BAR_SECTION, 
KatwEgarTyp); 

robApp.Project.Structure.Bars.SetLabel(katwEgarSyndeseisDokoi, IRobotLabelType.I_LT_BAR_MATERIAL, 
"S355"); // ανακζτω ςτισ οριηόντιεσ δοκοφσ υλικό "S355" 

// κακορίηω τθ διατομι των διαγϊνιων μελϊν που ςυνδζουν τισ δφο άνω κφριεσ δοκοφσ 

label = robApp.Project.Structure.Labels.Create(IRobotLabelType.I_LT_BAR_SECTION, AnwDiagTyp); 

robApp.Project.Structure.Labels.Store(label); 

List<string> anwDiagwnioi = new List<string>(); 

for ( int i = (12 * TopNodesNumber - 7 ) ; i < (14 * TopNodesNumber - 9  ) ; i++ ) { 

anwDiagwnioi.Add(i.ToString()); 

} 

string anwDiagwnioijoined = string.Join(" ", anwDiagwnioi.ToArray()); 

RobotSelection anwDiagwnioiDokoi = robApp.Project.Structure.Selections.Get(IRobotObjectType.I_OT_BAR); 

anwDiagwnioiDokoi.FromText(anwDiagwnioijoined); // επιλζγω τισ διαγϊνιεσ δοκοφσ του φορζα που 
ςυνδζουν τισ δφο άνω κφριεσ δοκοφσ 
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robApp.Project.Structure.Bars.SetLabel(anwDiagwnioiDokoi, IRobotLabelType.I_LT_BAR_SECTION, 
AnwDiagTyp); 

robApp.Project.Structure.Bars.SetLabel(anwDiagwnioiDokoi, IRobotLabelType.I_LT_BAR_MATERIAL, "S355"); // 
ανακζτω ςτισ διαγϊνιεσ δοκοφσ υλικό "S355" 

// κακορίηω τθ διατομι των διαγϊνιων μελϊν που ςυνδζουν τισ δφο κάτω κφριεσ δοκοφσ 

label = robApp.Project.Structure.Labels.Create(IRobotLabelType.I_LT_BAR_SECTION, KatwDiagTyp); 

robApp.Project.Structure.Labels.Store(label); 

List<string> katwDiagwnioi = new List<string>(); 

for ( int i = (14 * TopNodesNumber - 9) ; i < (16 * TopNodesNumber - 11  ) ; i++ ) { 

katwDiagwnioi.Add(i.ToString()); 

} 

string katwDiagwnioijoined = string.Join(" ", katwDiagwnioi.ToArray()); 

RobotSelection katwDiagwnioiDokoi = robApp.Project.Structure.Selections.Get(IRobotObjectType.I_OT_BAR); 

katwDiagwnioiDokoi.FromText(katwDiagwnioijoined); // επιλζγω τισ διαγϊνιεσ δοκοφσ του φορζα που 
ςυνδζουν τισ δφο κάτω κφριεσ δοκοφσ 

robApp.Project.Structure.Bars.SetLabel(katwDiagwnioiDokoi, IRobotLabelType.I_LT_BAR_SECTION, 
KatwDiagTyp); 

robApp.Project.Structure.Bars.SetLabel(katwDiagwnioiDokoi, IRobotLabelType.I_LT_BAR_MATERIAL, "S355"); 
// ανακζτω ςτισ διαγϊνιεσ δοκοφσ υλικό "S355" 

// κακορίηω τθ διατομι των διαγϊνιων μελϊν που ςυνδζουν τθ πρϊτθ άνω με τθ δεφτερθ κάτω κφρια δοκό 

// κακορίηω τθ διατομι των διαγϊνιων μελϊν που ςυνδζουν τθ δεφτερθ άνω με τθ πρϊτθ κάτω κφρια δοκό 

label = robApp.Project.Structure.Labels.Create(IRobotLabelType.I_LT_BAR_SECTION, SyndTyp); 

robApp.Project.Structure.Labels.Store(label); 

List<string> SyndDiagwnioi = new List<string>(); 

for ( int i = (16 * TopNodesNumber - 11) ; i < (18 * TopNodesNumber - 13  ) ; i++ ) { 

SyndDiagwnioi.Add(i.ToString()); 

} 

string SyndDiagwnioijoined = string.Join(" ", SyndDiagwnioi.ToArray()); 

RobotSelection SyndDiagwnioiDokoi = robApp.Project.Structure.Selections.Get(IRobotObjectType.I_OT_BAR); 

SyndDiagwnioiDokoi.FromText(SyndDiagwnioijoined); // επιλζγω τισ διαγϊνιεσ δοκοφσ του φορζα που 
ςυνδζουν τθ πρϊτθ άνω με τθ δεφτερθ κάτω κφρια δοκό 

// επιλζγω τισ διαγϊνιεσ δοκοφσ του φορζα που ςυνδζουν τθ δεφτερθ άνω με τθ πρϊτθ κάτω κφρια δοκό 

robApp.Project.Structure.Bars.SetLabel(SyndDiagwnioiDokoi, IRobotLabelType.I_LT_BAR_SECTION, SyndTyp); 

robApp.Project.Structure.Bars.SetLabel(SyndDiagwnioiDokoi, IRobotLabelType.I_LT_BAR_MATERIAL, "S355"); 
// ανακζτω ςτισ διαγϊνιεσ δοκοφσ υλικό "S355" 
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// υπολογίηω το φορτίο ςχεδιαςμοφ ςε kN/m2 

double fortioSxediasmou = (1.35 * Monima + 1.50 * Kinhta); 

B = fortioSxediasmou; // εμφανίηω ςτθ παράμετρο εξόδου Β το φορτίο ςχεδιαςμοφ του φορζα (kN/m
2
) 

// υπολογίηω το πλάτοσ κάκε φατνϊματοσ 

List<double> platosFatnwmatosList = new List<double>(); // δθμιουργϊ μια λίςτα που κα ζχει το πλάτοσ κάκε 
φατνϊματοσ 

C = TopNodes; // εμφανίηω ςτθ παράμετρο εξόδου C τισ ςυντεταγμζνεσ των κόμβων τθσ πρϊτθσ άνω κφριασ 
δοκοφ 

for ( int i = 0 ; i < (TopNodesNumber - 1 ) ; i++ ) { 

double platos = (TopNodes[i + 1].x - TopNodes[i].x); // βρίςκω το πλάτοσ του κάκε φατνϊματοσ 

platosFatnwmatosList.Add(platos); // προςκζτω κάκε φορά ςτθ λίςτα με τα πλάτθ των φατνωμάτων 
το επόμενο πλάτοσ 

} 

D = platosFatnwmatosList; // εμφανίηω ςτθ παράμετρο εξόδου D τα πλάτθ των φατνωμάτων του φορζα 

// βρίςκω το φορτίο που αςκείται ςε κάκε άνω εγκάρςια ράβδο 

List<double> fortiaRavdwnList = new List<double>(); // δθμιουργϊ μια λίςτα που κα ζχει το φορτίο που 
αςκείται ςε κάκε ράβδο 

double fortioArxikhsRavdou = (fortioSxediasmou * (platosFatnwmatosList[0] / 2)); // βρίςκω το φορτίο (kN/m) 
που αςκείται ςτθν αρχικι ράβδο 

fortiaRavdwnList.Add(fortioArxikhsRavdou); // προςκζτω ςτθ λίςτα με τα φορτία των ράβδων το φορτίο που 
αςκείται ςτθν αρχικι ράβδο 

for ( int i = 1 ; i < (TopNodesNumber - 1) ; i++ ) { 

double fortiaRavdwn = (fortioSxediasmou * (platosFatnwmatosList[i - 1] / 2 + platosFatnwmatosList[i] 
/ 2)); // υπολογίηω το φορτίο (kN/m) που αςκείται ςε κάκε ράβδο 

fortiaRavdwnList.Add(fortiaRavdwn); // προςκζτω κάκε φορά ςτθ λίςτα με τα φορτία των ράβδων το 
επόμενο φορτίο 

} 

double fortioTelikhsRavdou = (fortioSxediasmou * (platosFatnwmatosList[TopNodesNumber - 2] / 2)); // 
βρίςκω το φορτίο που (kN/m) που αςκείται ςτθν τελικι ράβδο 

fortiaRavdwnList.Add(fortioTelikhsRavdou); // προςκζτω ςτθ λίςτα με τα φορτία των ράβδων το φορτίο που 
αςκείται ςτθ τελικι ράβδο 

E = fortiaRavdwnList; // εμφανίηω ςτθ παράμετρο εξόδου Ε τα φορτία που αςκοφνται ςε κάκε ράβδο 

// δθμιουργία δφο κατθγοριϊν φορτίων 

IRobotSimpleCase SWLoadCase; // δθμιουργϊ τθ πρϊτθ κατθγορία φορτίων : Φορτία λόγω Κδιου Βάρουσ 

IRobotSimpleCase katanemhmena; // δθμιουργϊ τθ δεφτερθ κατθγορία φορτίων : Κατανεμθμζνα Φορτία 
(είναι το name του φορτίου) 

int loadNum; 
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IRobotLoadRecord record; 

SWLoadCase = robApp.Project.Structure.Cases.CreateSimple(1, "SelfWeight", 
IRobotCaseNature.I_CN_PERMANENT, IRobotCaseAnalizeType.I_CAT_STATIC_LINEAR); 

katanemhmena = robApp.Project.Structure.Cases.CreateSimple(2, "katanemhmena", 
IRobotCaseNature.I_CN_PERMANENT, IRobotCaseAnalizeType.I_CAT_STATIC_LINEAR); 

loadNum = SWLoadCase.Records.New(IRobotLoadRecordType.I_LRT_BAR_DEAD); 

record = SWLoadCase.Records.Get(loadNum); 

record.Objects.FromText("all"); // επιλζγω όλα τα μζλθ του φορζα για τθν άςκθςθ των φορτίων λόγω ίδιων 
βαρϊν 

record.SetValue(Convert.ToInt16(IRobotNodeForceRecordValues.I_NFRV_FZ), -1.0); 

for( int i = 0 ; i < TopNodesNumber ; i++ ) { 

 // επιλζγω όλεσ τισ διαδοκίδεσ που ςυνδζουν τισ δφο άνω κφριεσ δοκοφσ και αςκϊ τα κατανεμθμζνα 
φορτία 

loadNum = katanemhmena.Records.New(IRobotLoadRecordType.I_LRT_BAR_UNIFORM); 

record = katanemhmena.Records.Get(loadNum); 

record.Objects.FromText(Convert.ToString(10 * TopNodesNumber + i - 7)); 

record.SetValue(Convert.ToInt16(IRobotBarUniformRecordValues.I_BURV_PZ), -fortiaRavdwnList[i] * 
1000); 

} 

 

8.1.1 Μζκοδοσ ανάκεςθσ διατομϊν ςτα μζλθ του φορζα 

Επιλζγουμε να χωρίςουμε τισ διατομζσ των μελϊν του φορζα ςε πζντε κατθγορίεσ : 

 Διατομζσ των άνω κφριων δοκϊν του φορζα  

 Διατομζσ των κάτω κφριων δοκϊν του φορζα  

 Διατομζσ των ορκοςτατϊν του φορζα  

 Διατομζσ των διαγϊνιων ράβδων που ςυνδζουν τισ άνω με τισ κάτω κφριεσ δοκοφσ  

 Διατομζσ των μελϊν που ςυνδζουν τισ δφο άνω κφριεσ δοκοφσ  

 Διατομζσ των μελϊν που ςυνδζουν τθσ δφο κάτω κφριεσ δοκοφσ  

 Διατομζσ των διαγωνίων ράβδων που ςυνδζουν τισ δφο άνω κφριεσ δοκοφσ  

 Διατομζσ των διαγϊνιων μελϊν που ςυνδζουν τισ δυο κάτω κφριεσ δοκοφσ  

 Διατομζσ των διαγϊνιων μελϊν που ςυνδζουν τισ άνω με τισ κάτω κφριεσ δοκοφσ 

Συγκεκριμζνα οι εννζα παράμετροι που κακορίηουν τισ παραπάνω διατομζσ αποτελοφν 

δεδομζνα ειςόδου του ςτοιχείου DotNET C# Script (LEGACY) τθσ παραγράφου 8.1, μζςα ςτο 

οποίο πραγματοποιείται θ δθμιουργία του φορζα ςτο πρόγραμμα ςτατικϊν επιλφςεων 

Robot. Το ονόματα των παραπάνω παραμζτρων είναι τα εξισ (Ρίνακασ 8.3) : 
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 Πνομα 
παραμζτρου  

1θ KyrAnwTyp 

2θ OrthTyp 

3θ DiagTyp 

4θ AnwEgarTyp 

5θ AnwDiagTyp 

6θ KyrKatTyp 

7θ KatwEgarTyp 

8θ KatwDiagTyp 

9θ SyndTyp 
 

Ρίνακασ 8.3 – Κατθγορίεσ μελϊν τθσ δικτυωτισ γζφυρασ 

 

Θ πρϊτθ παράμετροσ (KyrAnwTyp) κακορίηει τθ διατομι των άνω κφριων δοκϊν του φορζα, 

θ δεφτερθ (OrthTyp) κακορίηει τθ διατομι των ορκοςτατϊν, θ τρίτθ (DiagTyp) κακορίηει τθ 

διατομι των διαγϊνιων ράβδων που ςυνδζουν τισ άνω με τισ κάτω κφριεσ δοκοφσ, θ 

τζταρτθ παράμετροσ(ΑnwEgarTyp) κακορίηει τθ διατομι των διαδοκίδων που ςυνδζουν τισ 

δφο άνω κφριεσ δοκοφσ, θ πζμπτθ (AnwDiagTyp) κακορίηει τθ διατομι των διαγϊνιων 

ράβδων που ςυνδζουν τισ δφο άνω κφριεσ δοκοφσ, θ ζκτθ παράμετροσ (KyrKatTyp) 

κακορίηει τθ διατομι των κάτω κφριων δοκϊν του φορζα, θ ζβδομθ παράμετροσ 

(KatwEgarTyp) κακορίηει τθ διατομι των διαδοκίδων που ςυνδζουν τισ δφο κάτω κφριεσ 

δοκοφσ, θ όγδοθ (KatwDiagTyp) κακορίηει τθ διατομι των διαγϊνιων μελϊν που ςυνδζουν 

τισ δφο κάτω κφριεσ δοκοφσ και θ ζνατθ παράμετροσ (SyndTyp) κακορίηει τθ διατομι των 

διαγϊνιων μελϊν που ςυνδζουν τισ άνω με τισ κάτω κφριεσ δοκοφσ. 

Στισ παραμζτρουσ αυτζσ (¨KyrAnwTyp¨, ¨OrthTyp¨, ¨DiagTyp¨, ¨ΑnwEgarTyp¨, 

¨AnwDiagTyp¨, ¨KyrKatTyp¨, ¨KatwEgarTyp¨, ¨KatwDiagTyp¨, ¨SyndTyp¨) ςυνδζουμε 

αντικείμενα τφπου Panel ϊςτε να ειςάγουμε τισ διατομζσ που αντιςτοιχοφν ςτα μζλθ τθσ 

δικτυωτισ γζφυρασ και να μποροφμε ζτςι να τισ ελζγχουμε παραμετρικά. Για να 

ανακζςουμε δθλαδι μια ςυγκεκριμζνθ διατομι ςτα διάφορα μζλθ του φορζα (όπωσ τα 

χωρίςαμε παραπάνω) δεν ζχουμε παρά να γράψουμε  ςτα αντικείμενο τφπου Panel που 

είναι ςυνδεδεμζνο μαηί τθσ το όνομα τθσ (Σχιμα 8.2). 

Για παράδειγμα : 
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Σχιμα 8.2 – Μζκοδοσ ανάκεςθσ διατομϊν ςτα διάφορα μζλθ του φορζα 

Στο παραπάνω παράδειγμα ζχουμε ανακζςει τισ εξισ διατομζσ : 

 Στισ άνω κφριεσ δοκοφσ του φορζα : Διατομι CHS 559x32 

 Στουσ ορκοςτάτεσ του φορζα : Διατομι CHS 406.4x32 

 Στισ διαγϊνιεσ ράβδουσ που ςυνδζουν τισ άνω με τισ κάτω κφριεσ δοκοφσ :  

Διατομι CHS 406.4x25 

 Στα διαδοκίδεσ που ςυνδζουν τισ δφο άνω κφριεσ δοκοφσ τθσ δικτυωτισ γζφυρασ : 

Διατομι CHS 508x40 

 Στισ διαγϊνιεσ ράβδουσ που ςυνδζουν τισ δφο άνω κφριεσ δοκοφσ : Διατομι CHS 

244.5x10 

 Στισ κάτω κφριεσ δοκοφσ τθσ δικτυωτισ γζφυρασ : Διατομι CHS 559x32  

 Στισ διαδοκίδεσ που ςυνδζουν τισ δφο κάτω κφριεσ δοκοφσ : Διατομι CHS 219.1x10 

 Στισ διαγϊνιεσ ράβδουσ που ςυνδζουν τισ δφο κάτω κφριεσ δοκοφσ : Διατομι CHS 

219.1x5 

 Στισ διαγϊνιεσ ράβδουσ που ςυνδζουν τισ άνω με τισ κάτω κφριεσ δοκοφσ : Διατομι 

CHS 219.1x8 

 

8.1.2 Μζκοδοσ επιβολισ των φορτίων ςτθ δικτυωτι γζφυρα 

Ζχουμε ορίςει δφο παραμζτρουσ που ςχετίηονται με τον υπολογιςμό των φορτίων που 

αςκοφνται ςτθ δικτυωτι γζφυρα : 

 Τα μόνιμα φορτία που αςκοφνται ςτο φορζα (kN/m2) 
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 Τα κινθτά φορτία που αςκοφνται ςτο φορζα (kN/m2) 

Συγκεκριμζνα οι δφο παράμετροι που κακορίηουν το φορτία που αςκοφνται ςτο φορζα 

αποτελοφν δεδομζνα ειςόδου του ςτοιχείου DotNET C# Script (LEGACY) τθσ παραγράφου 

8.1, μζςα ςτο οποίο πραγματοποιείται θ δθμιουργία του φορζα ςτο πρόγραμμα ςτατικϊν 

επιλφςεων Robot. Το ονόματα των παραπάνω παραμζτρων είναι τα εξισ (Ρίνακασ 8.4) : 

 Πνομα 
παραμζτρου  

10θ Monima 

11θ Kinhta 
 

Ρίνακασ 8.4 – Ραράμετροι που ςχετίηονται με τον υπολογιςμό των φορτίων τθσ δικτυωτισ γζφυρασ 

Θ δζκατθ παράμετροσ (Monima) κακορίηει τα μόνιμα φορτία που αςκοφνται ςτο φορζα και 

θ ενδζκατθ παράμετροσ (Kinhta) κακορίηει τα κινθτά φορτία που αςκοφνται ςτθ δικτυωτι 

γζφυρα. 

Στισ παραμζτρουσ αυτζσ (¨Monima¨ και ¨Kinhta¨) ειςάγουμε ςτοιχεία τφπου Panel ϊςτε να 

κακορίςουμε τθ τιμι τθσ κάκε μεταβλθτισ και να μποροφμε ζτςι να τισ ελζγχουμε 

παραμετρικά. Για ανακζςουμε λοιπόν μια τιμι ςτισ παραπάνω παραμζτρουσ δεν ζχουμε 

παρά να τθν γράψουμε ςτο αντικείμενο τφπου Panel που είναι ςυνδεδεμζνο μαηί τθσ 

(Σχιμα 8.3). 

Για παράδειγμα : 

 

Σχιμα 8.3 – Μζκοδοσ ανάκεςθσ τιμϊν ςτισ παραμζτρουσ που ςχετίηονται με τον υπολογιςμό των φορτίων που 
αςκοφνται ςτθ δικτυωτι γζφυρα 
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Στο παραπάνω παράδειγμα ζχουμε ανακζςει τισ εξισ τιμζσ : 

 Μόνιμα φορτία του φορζα : 6.00 kN/m2 

 Κινθτά φορτία του φορζα : 7.50 kN/m2 

Να διευκρινίςουμε ςε αυτό το ςθμείο ότι μζςα ςτθ τιμι του μόνιμου φορτίο που ειςάγουμε 

δεν περιλαμβάνεται το ίδιο βάροσ του φορζα (όπωσ κα δοφμε ςτθ ςυνζχεια αυτό 

υπολογίηεται ξεχωριςτά). 

Μζςα ςτο ςτοιχείο DotNET C# Script (LEGACY) τθσ παραγράφου 8.1 υπολογίηεται το φορτίο 

ςχεδιαςμοφ τθσ δικτυωτισ γζφυρασ. Δθλαδι αν κεωριςουμε τισ παραπάνω τιμζσ για τθ 

κάκε παράμετρο αυτό κα είναι : 

Pςχεδ = [1.35 * (Μόνιμα φορτία) + 1.50 * (Κινθτά φορτία)]  

Pςχεδ = [1.35 * (6.00 kN/m2) + 1.50 * (7.50 kN/m2)] 

Pςχεδ = (8.10 kN/m2 + 11.25 kN/m2) 

Pςχεδ = 19.35 kN/m2 

 

Επιπρόςκετα μζςα ςτο ςτοιχείο DotNET C# Script (LEGACY) τθσ παραγράφου 8.1 

δθμιουργοφμε δφο κατθγορίεσ φορτίων : 

 Θ πρϊτθ κατθγορία περιλαμβάνει τα φορτία λόγω του ίδιου βάρουσ των μελϊν του 

φορζα τα οποία αςκοφνται ωσ ςυγκεντρωμζνα ςτο μζςο του κάκε μζλουσ 

 Θ δεφτερθ κατθγορία περιλαμβάνει τα κατανεμθμζνα φορτία που δθμιουργοφνται 

λόγω των μόνιμων και των κινθτϊν φορτίων που κζςαμε παραπάνω 

Θ διαδικαςία που ακολουκείται (μζςα ςτο ςτοιχείο DotNET C# Script ) για να υπολογίςουμε 

τα κατανεμθμζνα γορτία (2θ κατθγορία) είναι θ εξισ : 

Αρχικά υπολογίηουμε το μικοσ των φατνωμάτων τθσ δικτυωτισ γζφυρασ και τοποκετοφμε 

όλα τα μικθ ςε μια λίςτα (παράμετροσ εξόδου D). Για να υπολογίςουμε το φορτίο που 

αςκείται ςε κάκε διαδοκίδα πολλαπλαςιάηουμε το φορτίο ςχεδιαςμοφ τθσ γζφυρασ με το 

μιςό μικοσ του προθγοφμενου φατνϊματοσ τθσ διαδοκίδασ και με το μιςό μικοσ του 

επόμενου φατνϊματοσ τθσ διαδοκίδασ. Ζτςι δθμιουργοφμε μια καινοφρια λίςτα που 

περιλαμβάνει το φορτίο που αςκείται ςε κάκε διαδοκίδα του φορζα (παράμετροσ εξόδου 

Ε). 

Για παράδειγμα αν ςε μια διαδοκίδα το προθγοφμενο φάτνωμα ζχει μικοσ 2.00m και το 

επόμενο ζχει μικοσ 1.00m (και με βάςθ τισ τιμζσ που δϊςαμε παραπάνω ςτισ δφο 

παραμζτρουσ) τότε το φορτίο που αςκείται ςτθ διαδοκίδα είναι : 

Pδιαδοκίδασ = Pςχεδ * [(πλάτοσ 1ου φατνϊματοσ)/2 + (πλάτοσ 2ου φατνϊματοσ)/2] 
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Pδιαδοκίδασ = 19.35 kN/m2 * [(2.00m)/2 + (1.00m)/2] 

Pδιαδοκίδασ = 19.35 kN/m2 * (1.00m + 0.50m) 

Pδιαδοκίδασ = 19.35 kN/m2 * (1.50m) 

Pδιαδοκίδασ = 29.025 kN/m 

Το γραφικό αποτζλεςμα τθσ παραπάνω διαδικαςίασ κα είναι (Σχιμα 8.4) : 

 

Σχιμα 8.4 – Μζκοδοσ υπολογιςμοφ των κατανεμθμζνων φορτίων τθσ δικτυωτισ γζφυρασ 

Ραρακάτω παρατίκεται θ γραφικι απεικόνιςθ των φορτίων για μια μορφι τθσ δικτυωτισ 

γζφυρασ (Σχιμα 8.5) με τα εξισ χαρακτθριςτικά : 

 Συνολικό μικοσ δικτυωτισ γζφυρασ 50.00m (κζτοντασ truss length  = 50.000) 

 Καμπυλότθτα κάτω κφριων δοκϊν ¨59.162¨ (κζτοντασ curvature = 59.162) 

 Στατικό φψοσ γζφυρασ 4.50m (κζτοντασ static height = 4.500) 

 Αρχικό φψοσ γζφυρασ 1.00 (κζτοντασ curvature = 59.162 και static height = 4.500) 

 Ρλάτοσ γζφυρασ 20.00m (κζτοντασ WidthVariation1 = 20.000) 

 Απόκλιςθ αρχικοφ από το τελικό ςθμείο του δικτυωτοφ προβόλου (κατά τθ 

διεφκυνςθ Υ) 0.00m (κζτοντασ WidthVariation2 = 0.000) 

 

Σχιμα 8.5 – Μζκοδοσ εφαρμογισ των κατανεμθμζνων φορτίων ςτθ δικτυωτι γζφυρα 
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Αν τϊρα κζλουμε να επαλθκεφςουμε ότι οι τιμζσ των κατανεμθμζνων φορτίων είναι 

ςωςτζσ μποροφμε να τισ ςυγκρίνουμε με τισ τιμζσ τθσ λίςτασ που εξάγεται από το ςτοιχείο 

DotNET C# Script (LEGACY) τθσ παραγράφου 8.1 (παράμετροσ εξόδου Ε), θ οποία 

περιλαμβάνει τισ τιμζσ των φορτίων που υπολογίςτθκαν μζςα ςτο ςτοιχείο.  

Συγκεκριμζνα για το παραπάνω παράδειγμα φορζα οι τιμζσ των φορτίων τθσ λίςτασ είναι οι 

εξισ (Σχιμα 8.6) : 

 

Σχιμα 8.6 – Τιμζσ κατανεμθμζνων φορτίων που αςκοφνται ςτο παραπάνω παράδειγμα δικτυωτισ γζφυρασ 

 

8.2 Αποτελζςματα παραμετροποίθςθσ του φορζα 

Αρχικά πρζπει να αναφζρουμε όλα τα βιματα που ζχουν γίνει μζχρι αυτό το ςθμείο και τα 

οποία αφοροφν τόςο τθν αρχιτεκτονικι ςχεδίαςθ τθσ δικτυωτισ γζφυρασ όςο και τθ 

ςτατικι τθσ επίλυςθ. 

 Ζχουμε ολοκλθρϊςει τθν αρχιτεκτονικι ςχεδίαςθ του φορζα ςτο πρόγραμμα Rhino 

 Ωσ αποτζλεςμα του προθγοφμενου βιματοσ μεταφζραμε τουσ κόμβουσ του φορζα 

που ζχουμε δθμιουργιςει ςτο πρόγραμμα ςτατικϊν επιλφςεων Robot 

 Δθμιουργιςαμε τα μζλθ του φορζα ςυνδζοντασ τουσ απαιτοφμενουσ κόμβουσ 

 Ανακζςαμε ςτισ διάφορεσ κατθγορίεσ μελϊν του φορζα τισ απαιτοφμενεσ διατομζσ  

 Υπολογίςαμε τα φορτία λόγω του ίδιου βάρουσ των μελϊν του φορζα τα οποία 

αςκοφνται ωσ ςυγκεντρωμζνα ςτο μζςο του κάκε μζλουσ  

 Υπολογίςαμε τα επικόμβια φορτία που αςκοφνται ςτο φορζα λόγω των πρόςκετων 

μόνιμων και των κινθτϊν φορτίων τθσ δικτυωτισ γζφυρασ 
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Σε αυτό το ςθμείο και αφοφ ζχουν προθγθκεί όλα τα προθγοφμενα βιματα μποροφμε να 

δοφμε τα πλεονεκτιματα τθσ παραμετροποίθςθσ του φορζα μασ. Μποροφμε δθλαδι να 

διαπιςτϊςουμε πωσ αλλάηοντασ κάποιεσ από τισ παραμζτρουσ του δικτυωτοφ προβόλου τα 

παραπάνω βιματα εκτελοφνται γριγορα οδθγϊντασ ςτο καινοφριο φορζα. Το μόνο που 

μζνει να κάνουμε κάκε φορά είναι να εκτελοφμε τθ ςτατικι επίλυςθ του φορζα και να 

ελζγχουμε τθν αντοχι των μελϊν. 

Ραρακάτω κα παρουςιάςουμε ςτο περιβάλλον του Robot διάφορεσ μορφζσ τθσ δικτυωτισ 

γζφυρασ ανάλογα με τισ τιμζσ των παραμζτρων που κα ζχουμε επιλζξει : 

1ο Ραράδειγμα : 

Δικτυωτι γζφυρα με τα εξισ χαρακτθριςτικά :  

 Συνολικό μικοσ δικτυωτισ γζφυρασ 50.00m (κζτοντασ truss length  = 50.000) 

 Καμπυλότθτα κάτω κφριων δοκϊν ¨59.162¨ (κζτοντασ curvature = 59.162) 

 Στατικό φψοσ γζφυρασ 4.50m (κζτοντασ static height = 4.500) 

 Αρχικό φψοσ γζφυρασ 1.00 (κζτοντασ curvature = 59.162 και static height = 4.500) 

 Ρλάτοσ γζφυρασ 20.00m (κζτοντασ WidthVariation1 = 20.000) 

 Απόκλιςθ αρχικοφ από το τελικό ςθμείο του δικτυωτοφ προβόλου (κατά τθ 

διεφκυνςθ Υ) 0.00m (κζτοντασ WidthVariation2 = 0.000) 

 Διατομζσ άνω κφριων δοκϊν : CHS 559x32 (κζτοντασ KyrAnwTyp = CHS 559x32) 

 Διατομζσ ορκοςτατϊν : CHS 406.4x32 (κζτοντασ OrthTyp = CHS 406.4x32) 

 Διατομζσ διαγϊνιων ράβδων που ςυνδζουν τισ άνω με τισ κάτω κφριεσ δοκοφσ : CHS 

406.4x25 (κζτοντασ DiagTyp = CHS 406.4x25) 

 Διατομζσ διαδοκίδων που ςυνδζουν τισ δφο άνω κφριεσ δοκοφσ τθσ δικτυωτισ 

γζφυρασ : CHS 508x40 (κζτοντασ AnwEgarTyp = CHS 508x40) 

 Διατομζσ διαγϊνιων ράβδων που ςυνδζουν τισ δφο άνω κφριεσ δοκοφσ : CHS 

244.5x10 (κζτοντασ AnwDiagTyp = CHS 244.5x10) 

 Διατομζσ κάτω κφριων δοκϊν : CHS 559x32 (κζτοντασ KyrKatTyp = CHS 559x32)  

 Διατομζσ διαδοκίδων που ςυνδζουν τισ δφο κάτω κφριεσ δοκοφσ : CHS 219.1x10 

(κζτοντασ KatwEgarTyp = CHS 219.1x10) 

 Διατομζσ διαγϊνιων ράβδων που ςυνδζουν τισ δφο κάτω κφριεσ δοκοφσ : CHS 

219.1x5 (κζτοντασ KatwDiagTyp = CHS 219.1x5) 

 Διατομζσ διαγϊνιων ράβδων που ςυνδζουν τθ πρϊτθ άνω με τθ δεφτερθ κάτω 

κφρια δοκό και τθ δεφτερθ άνω με τθ πρϊτθ κάτω κφρια δοκό : CHS 219.1x8 

(κζτοντασ SyndTyp = CHS 219.1x8) 

 Μόνιμα φορτία (εκτόσ του ίδιου βάρουσ του φορζα) 6.00 kN/m2 (κζτοντασ Monima = 

6.00) 

 Κινθτά φορτία 7.50 kN/m2 (κζτοντασ Kinhta = 7.50) 

Θ απεικόνιςθ του φορζα ςτο πρόγραμμα ςτατικϊν επιλφςεων Robot είναι θ εξισ (Σχιματα 

8.7 - 8.8 - 8.9) : 



Στατική επίλυςη Δικτυωτήσ Γέφυρασ  220 
 

  
Διερεφνθςθ Υπολογιςτικϊν Μεκόδων Ραραμετρικοφ Σχεδιαςμοφ Καταςκευϊν 
 

 

Σχιμα 8.7 – Ρρϊτο παράδειγμα παραμετροποίθςθσ του φορζα – Πψθ 

 

 

Σχιμα 8.8 – Ρρϊτο παράδειγμα παραμετροποίθςθσ του φορζα - Κάτοψθ 

 

 

Σχιμα 8.9 – Ρρϊτο παράδειγμα παραμετροποίθςθσ του φορζα - Ρροοπτικό 

 

2ο Ραράδειγμα : 

Δικτυωτι γζφυρα με τα εξισ χαρακτθριςτικά :  

 Συνολικό μικοσ δικτυωτισ γζφυρασ 40.00m (κζτοντασ truss length  = 40.000) 

 Καμπυλότθτα κάτω κφριων δοκϊν ¨54.775¨ (κζτοντασ curvature = 54.775) 
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 Στατικό φψοσ γζφυρασ 4.00m (κζτοντασ static height = 4.000) 

 Αρχικό φψοσ γζφυρασ 1.00 (κζτοντασ curvature = 54.775 και static height = 4.000) 

 Ρλάτοσ γζφυρασ 20.00m (κζτοντασ WidthVariation1 = 20.000) 

 Απόκλιςθ αρχικοφ από το τελικό ςθμείο του δικτυωτοφ προβόλου (κατά τθ 

διεφκυνςθ Υ) 6.00m (κζτοντασ WidthVariation2 = 0.375) 

 Επιλζγονται κατάλλθλεσ διατομζσ ςτθ κάκε κατθγορία μελϊν όπωσ είδαμε ςτο 

πρϊτο παράδειγμα 

 Μόνιμα φορτία (εκτόσ του ίδιου βάρουσ του φορζα) 6.00 kN/m2 (κζτοντασ Monima = 

6.00) 

 Κινθτά φορτία 7.50 kN/m2 (κζτοντασ Kinhta = 7.50) 

Θ απεικόνιςθ του φορζα ςτο πρόγραμμα ςτατικϊν επιλφςεων Robot είναι θ εξισ (Σχιματα 

8.10 - 8.11 - 8.12) : 

 

Σχιμα 8.10 – Δεφτερο παράδειγμα παραμετροποίθςθσ του φορζα – Πψθ 

 

Σχιμα 8.11 – Δεφτερο παράδειγμα παραμετροποίθςθσ του φορζα – Κάτοψθ 
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Σχιμα 8.12 – Δεφτερο παράδειγμα παραμετροποίθςθσ του φορζα – Ρροοπτικό 

 

8.3 Ραράδειγμα ολοκλθρωμζνθσ επίλυςθσ δικτυωτισ γζφυρασ 

Σε αυτό το μζροσ κα γίνει μια πλιρθσ αναφορά ςτθ ςχεδίαςθ αλλά και τθν επίλυςθ τθσ 

δικτυωτισ γζφυρασ. Συγκεκριμζνα περιλαμβάνεται ο αρχιτεκτονικόσ ςχεδιαςμόσ τθσ 

γζφυρασ, θ ςτατικι τθσ επίλυςθ αλλά και ο ζλεγχοσ των μελϊν του φορζα ϊςτε να 

επιλεγοφν οι βζλτιςτεσ διατομζσ. 

8.3.1 Αρχιτεκτονικι ςχεδίαςθ του φορζα ςτο Rhino 

Στο κεφάλαιο εφτά ζγινε κατανοθτό πωσ μζςω τθσ παραμετροποίθςθσ κάποιων 

ςυνιςτωςϊν τθσ δικτυωτισ γζφυρασ μποροφμε πολφ γριγορα να πάρουμε διαφορετικζσ 

μορφζσ του φορζα. Συγκεκριμζνα οι ςυνιςτϊςεσ του φορζα που ελζγχονται παραμετρικά 

είναι : 

 Το ςυνολικό μικοσ τθσ δικτυωτισ γζφυρασ 

 Θ καμπυλότθτα των κάτω κφριων δοκϊν τθσ γζφυρασ 

 Το ςτατικό φψοσ τθσ γζφυρασ 

 Το πλάτοσ τθσ δικτυωτισ γζφυρασ 

 Ο ρυκμόσ καμπφλωςθσ των κφριων δοκϊν τθσ γζφυρασ 

Σε αυτό το ςθμείο δίνοντασ τιμζσ ςτισ παραπάνω παραμζτρουσ κα δθμιουργιςουμε μια 

ςυγκεκριμζνθ μορφι τθσ δικτυωτισ γζφυρασ τθν οποία ςτθ ςυνζχεια κα επιλφςουμε 

ςτατικά. 

Θ δικτυωτι γζφυρα που επιλζγεται ζχει τα εξισ χαρακτθριςτικά : 

 Συνολικό μικοσ δικτυωτισ γζφυρασ 50.00m (κζτοντασ truss length  = 50.000) 

 Καμπυλότθτα κάτω κφριων δοκϊν ¨59.162¨ (κζτοντασ curvature = 59.162) 

 Στατικό φψοσ γζφυρασ 4.50m (κζτοντασ static height = 4.500) 

 Αρχικό φψοσ γζφυρασ 1.00 (κζτοντασ curvature = 59.162 και static height = 4.500) 

 Ρλάτοσ γζφυρασ 20.00m (κζτοντασ WidthVariation1 = 20.000) 
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 Απόκλιςθ αρχικοφ από το τελικό ςθμείο του δικτυωτοφ προβόλου (κατά τθ 

διεφκυνςθ Υ) 0.00m (κζτοντασ WidthVariation2 = 0.000) 

Ζχοντασ τϊρα επιλζξει τισ κατάλλθλεσ παραμζτρουσ του φορζα που κζλουμε να 

δθμιουργιςουμε μποροφμε να δοφμε το αποτζλεςμα ςτο περιβάλλον του Rhino (Σχιματα 

8.13 – 8.14 – 8.15) : 

 

 

Σχιμα 8.13 – Απεικόνιςθ τθσ γεωμετρίασ του φορζα ςτο πρόγραμμα Rhino – Κάτοψθ 

 

 

Σχιμα 8.14 – Απεικόνιςθ τθσ γεωμετρίασ του φορζα ςτο πρόγραμμα Rhino – Πψθ 

 

 

Σχιμα 8.15 –Απεικόνιςθ τθσ γεωμετρίασ του φορζα ςτο πρόγραμμα Rhino – Ρροοπτικό 
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8.3.2 Μεταφορά τθσ γεωμετρίασ του φορζα ςτο Robot 

Αφοφ επιλζξουμε τισ κατάλλθλεσ παραμζτρουσ και δθμιουργιςουμε το φορζα που 

επικυμοφμε ςτο αρχιτεκτονικό πρόγραμμα Rhino, μεταφζρουμε το φορζα μασ ςτο 

πρόγραμμα ςτατικϊν επιλφςεων Robot. 

Ραρακάτω παρουςιάηεται θ αρίκμθςθ των κόμβων του φορζα όπωσ αυτι απεικονίηεται ςτο 

περιβάλλον του Robot (Σχιματα 8.16 - 8.17) κακϊσ και ζνασ ςυγκεντρωτικόσ πίνακασ με τισ 

ςυντεταγμζνεσ τουσ (Ρίνακασ 8.5). 

 

 

Σχιμα 8.16 – Αρίκμθςθ των κόμβων του φορζα – Πψθ 

 

 

Σχιμα 8.17 – Αρίκμθςθ των κόμβων του φορζα – Ρροοπτικό 

 

ΚΟΜΒΟΣ Χ (m) Y (m) Z (m) ΣΤΘΙΞΘ 

1 0,00 -10,00 4,50   

2 1,15 -10,00 4,50   

3 2,60 -10,00 4,50   

4 4,41 -10,00 4,50   

5 6,68 -10,00 4,50   

6 9,40 -10,00 4,50   

7 12,65 -10,00 4,50   

8 16,37 -10,00 4,50   

9 20,53 -10,00 4,50   

10 25,00 -10,00 4,50   

11 29,47 -10,00 4,50   

12 33,63 -10,00 4,50   

13 37,35 -10,00 4,50   



225  Κεφάλαιο 8 

 

    
Διπλωματική Εργαςία Ανδρέα Μπέντα - ΕΜΠ - 2011 

 

14 40,60 -10,00 4,50   

15 43,32 -10,00 4,50   
16 45,59 -10,00 4,50   

17 47,40 -10,00 4,50   

18 48,85 -10,00 4,50   

19 50,00 -10,00 4,50   

20 0,00 -10,00 3,50 arthrwsh 

21 1,15 -10,00 3,21   

22 2,60 -10,00 2,84   

23 4,41 -10,00 2,39   

24 6,68 -10,00 1,91   

25 9,40 -10,00 1,38   

26 12,65 -10,00 0,89   

27 16,37 -10,00 0,44   

28 20,53 -10,00 0,13   

29 25,00 -10,00 0,00   

30 29,47 -10,00 0,13   

31 33,63 -10,00 0,44   

32 37,35 -10,00 0,89   

33 40,60 -10,00 1,38   

34 43,32 -10,00 1,91   
35 45,59 -10,00 2,39   

36 47,40 -10,00 2,84   

37 48,85 -10,00 3,21   

38 50,00 -10,00 3,50 kylysh 

39 0,00 10,00 4,50   

40 1,15 10,00 4,50   

41 2,60 10,00 4,50   

42 4,41 10,00 4,50   

43 6,68 10,00 4,50   

44 9,40 10,00 4,50   

45 12,65 10,00 4,50   

46 16,37 10,00 4,50   

47 20,53 10,00 4,50   

48 25,00 10,00 4,50   

49 29,47 10,00 4,50   

50 33,63 10,00 4,50   

51 37,35 10,00 4,50   

52 40,60 10,00 4,50   
53 43,32 10,00 4,50   

54 45,59 10,00 4,50   

55 47,40 10,00 4,50   

56 48,85 10,00 4,50   

57 50,00 10,00 4,50   

58 0,00 10,00 3,50 arthrwsh 

59 1,15 10,00 3,21   

60 2,60 10,00 2,84   

61 4,41 10,00 2,39   

62 6,68 10,00 1,91   

63 9,40 10,00 1,38   

64 12,65 10,00 0,89   

65 16,37 10,00 0,44   

66 20,53 10,00 0,13   

67 25,00 10,00 0,00   

68 29,47 10,00 0,13   
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69 33,63 10,00 0,44   

70 37,35 10,00 0,89   

71 40,60 10,00 1,38   

72 43,32 10,00 1,91   

73 45,59 10,00 2,39   

74 47,40 10,00 2,84   

75 48,85 10,00 3,21   

76 50,00 10,00 3,50 kylysh 
 

Ρίνακασ 8.5 – Συντεταγμζνεσ όλων των κόμβων του φορζα 

 

Θ μορφι ςτιριξθσ με όνομα ¨arthrwsh¨ περιλαμβάνει : 

 Δζςμευςθ τον μετατοπίςεων κατά τουσ άξονεσ Χ, Υ, Η 

 Απελευκζρωςθ των ςτοφϊν περί τουσ άξονεσ Χ, Υ, Η 

Δθλαδι οι κόμβοι 20 και 58 είναι αρκρωμζνοι.  

Θ μορφι ςτιριξθσ με όνομα ¨kylysh¨ περιλαμβάνει : 

 Δζςμευςθ τον μετατοπίςεων κατά τουσ άξονεσ Υ, Η 

 Απελευκζρωςθ των ςτοφϊν περί τουσ άξονεσ Χ, Υ, Η 

Δθλαδι οι κόμβοι 38 και 76 ςτθρίηονται ςε κυλίςεισ. 

 

8.3.3 Επιλογι των διατομϊν του φορζα 

Στο κεφάλαιο 8.1.1 είδαμε πωσ κατθγοριοποιϊντασ τα μζλθ του φορζα και κζτοντασ 

παραμζτρουσ ςε κάκε κατθγορία μποροφμε να ελζγχουμε παραμετρικά τθ διατομι τθσ 

κάκε κατθγορίασ. Συγκεκριμζνα οι διατομζσ που επιλζγονται για κάκε κατθγορία είναι : 

 Διατομζσ άνω κφριων δοκϊν : CHS 559x32 (κζτοντασ KyrAnwTyp = CHS 559x32) 

 Διατομζσ ορκοςτατϊν : CHS 406.4x32 (κζτοντασ OrthTyp = CHS 406.4x32) 

 Διατομζσ διαγϊνιων ράβδων που ςυνδζουν τισ άνω με τισ κάτω κφριεσ δοκοφσ : CHS 

406.4x25 (κζτοντασ DiagTyp = CHS 406.4x25) 

 Διατομζσ διαδοκίδων που ςυνδζουν τισ δφο άνω κφριεσ δοκοφσ τθσ δικτυωτισ 

γζφυρασ : CHS 508x40 (κζτοντασ AnwEgarTyp = CHS 508x40) 

 Διατομζσ διαγϊνιων ράβδων που ςυνδζουν τισ δφο άνω κφριεσ δοκοφσ : CHS 

244.5x10 (κζτοντασ AnwDiagTyp = CHS 244.5x10) 

 Διατομζσ κάτω κφριων δοκϊν : CHS 559x32 (κζτοντασ KyrKatTyp = CHS 559x32)  

 Διατομζσ διαδοκίδων που ςυνδζουν τισ δφο κάτω κφριεσ δοκοφσ : CHS 219.1x10 

(κζτοντασ KatwEgarTyp = CHS 219.1x10) 

 Διατομζσ διαγϊνιων ράβδων που ςυνδζουν τισ δφο κάτω κφριεσ δοκοφσ : CHS 

219.1x5 (κζτοντασ KatwDiagTyp = CHS 219.1x5) 
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 Διατομζσ διαγϊνιων ράβδων που ςυνδζουν τθ πρϊτθ άνω με τθ δεφτερθ κάτω 

κφρια δοκό και τθ δεφτερθ άνω με τθ πρϊτθ κάτω κφρια δοκό : CHS 219.1x8 

(κζτοντασ SyndTyp = CHS 219.1x8) 

Ραρακάτω παρουςιάηεται ςυγκεντρωτικόσ πίνακασ με τισ διατομζσ και τισ ιδιότθτεσ των 

μελϊν (Ρίνακασ 8.6) : 

Αρίκμθςθ 
Μελϊν 

Κόμβοσ 
Αρχισ 

Κόμβοσ 
Τζλουσ 

Διατομι Υλικό Τφποσ Μζλουσ 

1 1 2 CHS 559x32 S355 ravdos 0.9 

2 2 3 CHS 559x32 S355 ravdos 0.9 

3 3 4 CHS 559x32 S355 ravdos 0.9 

4 4 5 CHS 559x32 S355 ravdos 0.9 

5 5 6 CHS 559x32 S355 ravdos 0.9 

6 6 7 CHS 559x32 S355 ravdos 0.9 

7 7 8 CHS 559x32 S355 ravdos 0.9 

8 8 9 CHS 559x32 S355 ravdos 0.9 

9 9 10 CHS 559x32 S355 ravdos 0.9 

10 10 11 CHS 559x32 S355 ravdos 0.9 

11 11 12 CHS 559x32 S355 ravdos 0.9 

12 12 13 CHS 559x32 S355 ravdos 0.9 

13 13 14 CHS 559x32 S355 ravdos 0.9 

14 14 15 CHS 559x32 S355 ravdos 0.9 

15 15 16 CHS 559x32 S355 ravdos 0.9 

16 16 17 CHS 559x32 S355 ravdos 0.9 

17 17 18 CHS 559x32 S355 ravdos 0.9 
18 18 19 CHS 559x32 S355 ravdos 0.9 

19 20 21 CHS 559x32 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

20 21 22 CHS 559x32 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

21 22 23 CHS 559x32 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

22 23 24 CHS 559x32 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

23 24 25 CHS 559x32 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

24 25 26 CHS 559x32 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

25 26 27 CHS 559x32 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

26 27 28 CHS 559x32 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

27 28 29 CHS 559x32 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

28 29 30 CHS 559x32 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

29 30 31 CHS 559x32 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

30 31 32 CHS 559x32 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

31 32 33 CHS 559x32 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

32 33 34 CHS 559x32 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

33 34 35 CHS 559x32 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

34 35 36 CHS 559x32 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

35 36 37 CHS 559x32 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 
36 37 38 CHS 559x32 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

37 39 40 CHS 559x32 S355 ravdos 0.9 

38 40 41 CHS 559x32 S355 ravdos 0.9 

39 41 42 CHS 559x32 S355 ravdos 0.9 

40 42 43 CHS 559x32 S355 ravdos 0.9 

41 43 44 CHS 559x32 S355 ravdos 0.9 

42 44 45 CHS 559x32 S355 ravdos 0.9 

43 45 46 CHS 559x32 S355 ravdos 0.9 

44 46 47 CHS 559x32 S355 ravdos 0.9 

45 47 48 CHS 559x32 S355 ravdos 0.9 
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46 48 49 CHS 559x32 S355 ravdos 0.9 

47 49 50 CHS 559x32 S355 ravdos 0.9 

48 50 51 CHS 559x32 S355 ravdos 0.9 

49 51 52 CHS 559x32 S355 ravdos 0.9 

50 52 53 CHS 559x32 S355 ravdos 0.9 

51 53 54 CHS 559x32 S355 ravdos 0.9 

52 54 55 CHS 559x32 S355 ravdos 0.9 

53 55 56 CHS 559x32 S355 ravdos 0.9 

54 56 57 CHS 559x32 S355 ravdos 0.9 

55 58 59 CHS 559x32 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

56 59 60 CHS 559x32 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

57 60 61 CHS 559x32 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

58 61 62 CHS 559x32 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

59 62 63 CHS 559x32 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

60 63 64 CHS 559x32 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

61 64 65 CHS 559x32 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

62 65 66 CHS 559x32 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

63 66 67 CHS 559x32 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

64 67 68 CHS 559x32 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 
65 68 69 CHS 559x32 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

66 69 70 CHS 559x32 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

67 70 71 CHS 559x32 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

68 71 72 CHS 559x32 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

69 72 73 CHS 559x32 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

70 73 74 CHS 559x32 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

71 74 75 CHS 559x32 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

72 75 76 CHS 559x32 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

73 1 20 CHS 406.4x32 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

74 2 21 CHS 406.4x32 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

75 3 22 CHS 406.4x32 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

76 4 23 CHS 406.4x32 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

77 5 24 CHS 406.4x32 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

78 6 25 CHS 406.4x32 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

79 7 26 CHS 406.4x32 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

80 8 27 CHS 406.4x32 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

81 9 28 CHS 406.4x32 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

82 10 29 CHS 406.4x32 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 
83 11 30 CHS 406.4x32 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

84 12 31 CHS 406.4x32 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

85 13 32 CHS 406.4x32 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

86 14 33 CHS 406.4x32 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

87 15 34 CHS 406.4x32 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

88 16 35 CHS 406.4x32 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

89 17 36 CHS 406.4x32 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

90 18 37 CHS 406.4x32 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

91 19 38 CHS 406.4x32 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

92 39 58 CHS 406.4x32 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

93 40 59 CHS 406.4x32 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

94 41 60 CHS 406.4x32 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

95 42 61 CHS 406.4x32 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

96 43 62 CHS 406.4x32 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

97 44 63 CHS 406.4x32 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

98 45 64 CHS 406.4x32 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

99 46 65 CHS 406.4x32 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

100 47 66 CHS 406.4x32 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 
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101 48 67 CHS 406.4x32 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

102 49 68 CHS 406.4x32 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 
103 50 69 CHS 406.4x32 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

104 51 70 CHS 406.4x32 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

105 52 71 CHS 406.4x32 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

106 53 72 CHS 406.4x32 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

107 54 73 CHS 406.4x32 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

108 55 74 CHS 406.4x32 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

109 56 75 CHS 406.4x32 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

110 57 76 CHS 406.4x32 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

111 1 21 CHS 406.4x25 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

112 2 22 CHS 406.4x25 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

113 3 23 CHS 406.4x25 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

114 4 24 CHS 406.4x25 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

115 5 25 CHS 406.4x25 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

116 6 26 CHS 406.4x25 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

117 7 27 CHS 406.4x25 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

118 8 28 CHS 406.4x25 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

119 9 29 CHS 406.4x25 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

120 10 30 CHS 406.4x25 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

121 11 31 CHS 406.4x25 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 
122 12 32 CHS 406.4x25 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

123 13 33 CHS 406.4x25 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

124 14 34 CHS 406.4x25 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

125 15 35 CHS 406.4x25 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

126 16 36 CHS 406.4x25 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

127 17 37 CHS 406.4x25 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

128 18 38 CHS 406.4x25 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

129 2 20 CHS 406.4x25 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

130 3 21 CHS 406.4x25 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

131 4 22 CHS 406.4x25 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

132 5 23 CHS 406.4x25 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

133 6 24 CHS 406.4x25 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

134 7 25 CHS 406.4x25 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

135 8 26 CHS 406.4x25 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

136 9 27 CHS 406.4x25 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

137 10 28 CHS 406.4x25 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

138 11 29 CHS 406.4x25 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

139 12 30 CHS 406.4x25 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 
140 13 31 CHS 406.4x25 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

141 14 32 CHS 406.4x25 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

142 15 33 CHS 406.4x25 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

143 16 34 CHS 406.4x25 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

144 17 35 CHS 406.4x25 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

145 18 36 CHS 406.4x25 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

146 19 37 CHS 406.4x25 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

147 39 59 CHS 406.4x25 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

148 40 60 CHS 406.4x25 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

149 41 61 CHS 406.4x25 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

150 42 62 CHS 406.4x25 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

151 43 63 CHS 406.4x25 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

152 44 64 CHS 406.4x25 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

153 45 65 CHS 406.4x25 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

154 46 66 CHS 406.4x25 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

155 47 67 CHS 406.4x25 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 
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156 48 68 CHS 406.4x25 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

157 49 69 CHS 406.4x25 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

158 50 70 CHS 406.4x25 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

159 51 71 CHS 406.4x25 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

160 52 72 CHS 406.4x25 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

161 53 73 CHS 406.4x25 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

162 54 74 CHS 406.4x25 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

163 55 75 CHS 406.4x25 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

164 56 76 CHS 406.4x25 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

165 40 58 CHS 406.4x25 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

166 41 59 CHS 406.4x25 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

167 42 60 CHS 406.4x25 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

168 43 61 CHS 406.4x25 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

169 44 62 CHS 406.4x25 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

170 45 63 CHS 406.4x25 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

171 46 64 CHS 406.4x25 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

172 47 65 CHS 406.4x25 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

173 48 66 CHS 406.4x25 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

174 49 67 CHS 406.4x25 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 
175 50 68 CHS 406.4x25 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

176 51 69 CHS 406.4x25 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

177 52 70 CHS 406.4x25 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

178 53 71 CHS 406.4x25 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

179 54 72 CHS 406.4x25 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

180 55 73 CHS 406.4x25 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

181 56 74 CHS 406.4x25 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

182 57 75 CHS 406.4x25 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

183 1 39 CHS 508x40 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

184 2 40 CHS 508x40 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

185 3 41 CHS 508x40 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

186 4 42 CHS 508x40 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

187 5 43 CHS 508x40 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

188 6 44 CHS 508x40 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

189 7 45 CHS 508x40 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

190 8 46 CHS 508x40 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

191 9 47 CHS 508x40 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

192 10 48 CHS 508x40 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 
193 11 49 CHS 508x40 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

194 12 50 CHS 508x40 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

195 13 51 CHS 508x40 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

196 14 52 CHS 508x40 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

197 15 53 CHS 508x40 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

198 16 54 CHS 508x40 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

199 17 55 CHS 508x40 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

200 18 56 CHS 508x40 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

201 19 57 CHS 508x40 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

202 20 58 CHS 219.1x10 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

203 21 59 CHS 219.1x10 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

204 22 60 CHS 219.1x10 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

205 23 61 CHS 219.1x10 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

206 24 62 CHS 219.1x10 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

207 25 63 CHS 219.1x10 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

208 26 64 CHS 219.1x10 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

209 27 65 CHS 219.1x10 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

210 28 66 CHS 219.1x10 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 
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211 29 67 CHS 219.1x10 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

212 30 68 CHS 219.1x10 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 
213 31 69 CHS 219.1x10 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

214 32 70 CHS 219.1x10 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

215 33 71 CHS 219.1x10 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

216 34 72 CHS 219.1x10 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

217 35 73 CHS 219.1x10 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

218 36 74 CHS 219.1x10 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

219 37 75 CHS 219.1x10 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

220 38 76 CHS 219.1x10 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

221 1 40 CHS 244.5x10 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

222 2 41 CHS 244.5x10 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

223 3 42 CHS 244.5x10 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

224 4 43 CHS 244.5x10 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

225 5 44 CHS 244.5x10 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

226 6 45 CHS 244.5x10 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

227 7 46 CHS 244.5x10 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

228 8 47 CHS 244.5x10 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

229 9 48 CHS 244.5x10 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

230 10 49 CHS 244.5x10 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

231 11 50 CHS 244.5x10 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 
232 12 51 CHS 244.5x10 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

233 13 52 CHS 244.5x10 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

234 14 53 CHS 244.5x10 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

235 15 54 CHS 244.5x10 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

236 16 55 CHS 244.5x10 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

237 17 56 CHS 244.5x10 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

238 18 57 CHS 244.5x10 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

239 2 39 CHS 244.5x10 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

240 3 40 CHS 244.5x10 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

241 4 41 CHS 244.5x10 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

242 5 42 CHS 244.5x10 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

243 6 43 CHS 244.5x10 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

244 7 44 CHS 244.5x10 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

245 8 45 CHS 244.5x10 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

246 9 46 CHS 244.5x10 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

247 10 47 CHS 244.5x10 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

248 11 48 CHS 244.5x10 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

249 12 49 CHS 244.5x10 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 
250 13 50 CHS 244.5x10 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

251 14 51 CHS 244.5x10 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

252 15 52 CHS 244.5x10 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

253 16 53 CHS 244.5x10 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

254 17 54 CHS 244.5x10 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

255 18 55 CHS 244.5x10 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

256 19 56 CHS 244.5x10 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

257 20 59 CHS 219.1x5 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

258 21 60 CHS 219.1x5 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

259 22 61 CHS 219.1x5 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

260 23 62 CHS 219.1x5 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

261 24 63 CHS 219.1x5 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

262 25 64 CHS 219.1x5 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

263 26 65 CHS 219.1x5 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

264 27 66 CHS 219.1x5 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

265 28 67 CHS 219.1x5 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 
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266 29 68 CHS 219.1x5 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

267 30 69 CHS 219.1x5 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

268 31 70 CHS 219.1x5 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

269 32 71 CHS 219.1x5 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

270 33 72 CHS 219.1x5 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

271 34 73 CHS 219.1x5 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

272 35 74 CHS 219.1x5 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

273 36 75 CHS 219.1x5 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

274 37 76 CHS 219.1x5 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

275 21 58 CHS 219.1x5 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

276 22 59 CHS 219.1x5 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

277 23 60 CHS 219.1x5 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

278 24 61 CHS 219.1x5 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

279 25 62 CHS 219.1x5 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

280 26 63 CHS 219.1x5 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

281 27 64 CHS 219.1x5 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

282 28 65 CHS 219.1x5 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

283 29 66 CHS 219.1x5 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

284 30 67 CHS 219.1x5 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 
285 31 68 CHS 219.1x5 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

286 32 69 CHS 219.1x5 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

287 33 70 CHS 219.1x5 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

288 34 71 CHS 219.1x5 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

289 35 72 CHS 219.1x5 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

290 36 73 CHS 219.1x5 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

291 37 74 CHS 219.1x5 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

292 38 75 CHS 219.1x5 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

293 1 59 CHS 219.1x8 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

294 2 60 CHS 219.1x8 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

295 3 61 CHS 219.1x8 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

296 4 62 CHS 219.1x8 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

297 5 63 CHS 219.1x8 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

298 6 64 CHS 219.1x8 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

299 7 65 CHS 219.1x8 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

300 8 66 CHS 219.1x8 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

301 9 67 CHS 219.1x8 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

302 10 68 CHS 219.1x8 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 
303 11 69 CHS 219.1x8 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

304 12 70 CHS 219.1x8 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

305 13 71 CHS 219.1x8 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

306 14 72 CHS 219.1x8 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

307 15 73 CHS 219.1x8 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

308 16 74 CHS 219.1x8 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

309 17 75 CHS 219.1x8 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

310 18 76 CHS 219.1x8 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

311 40 20 CHS 219.1x8 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

312 41 21 CHS 219.1x8 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

313 42 22 CHS 219.1x8 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

314 43 23 CHS 219.1x8 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

315 44 24 CHS 219.1x8 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

316 45 25 CHS 219.1x8 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

317 46 26 CHS 219.1x8 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

318 47 27 CHS 219.1x8 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

319 48 28 CHS 219.1x8 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

320 49 29 CHS 219.1x8 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 
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321 50 30 CHS 219.1x8 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

322 51 31 CHS 219.1x8 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 
323 52 32 CHS 219.1x8 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

324 53 33 CHS 219.1x8 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

325 54 34 CHS 219.1x8 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

326 55 35 CHS 219.1x8 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

327 56 36 CHS 219.1x8 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

328 57 37 CHS 219.1x8 S355 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 
 

Ρίνακασ 8.6 – Διατομζσ και Υλικό μελϊν 

Ζχουμε δθμιουργιςει δφο τφπουσ ράβδων.  

 ΑΡΛΘ ΑΒΔΟΣ 

 ravdos 0.9 

Ο πρϊτοσ αφορά όλα τα εφελκυόμενα μζλθ κακϊσ και τα κλιβόμενα μζλθ τθσ δικτυωτισ 

γζφυρασ που δεν ανικουν ςτισ δφο άνω κφριεσ δοκοφσ και περιλαμβάνει (για τα κλιβόμενα 

μζλθ) ςυντελεςτι ιςοδφναμου μικουσ λυγιςμοφ ίςο με 1.00 (β=1.00).  

Ο δεφτεροσ αφορά όλα τα κλιβόμενα μζλθ των δφο άνω κφριων δοκϊν και περιλαμβάνει 

ςυντελεςτι ιςοδφναμου μικουσ λυγιςμοφ ίςο με 0.90 (β=0.90). 

Ραρακάτω μποροφμε να δοφμε το φορζα μετά τθν ανάκεςθ διατομϊν ςτα μζλθ του 

(Σχιματα 8.18 – 8.19 8.20) : 

 

Σχιμα 8.18 – Απεικόνιςθ του φορζα ςτο Robot – Πψθ 

 

Σχιμα 8.19 – Απεικόνιςθ του φορζα ςτο Robot – Κάτοψθ 
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Σχιμα 8.20 – Απεικόνιςθ του φορζα ςτο Robot - Ρροοπτικό 

 

8.3.4 Επιβολι φορτίων ςτο φορζα 

Πςον αφορά τθ φόρτιςθ του φορζα ζχουμε επιλζξει τισ εξισ τιμζσ παραμζτρων : 

 Μόνιμα φορτία του φορζα : 6.00 kN/m2 (κζτοντασ Monima = 6.00) 

 Κινθτά φορτία του φορζα : 7.50 kN/m2 (κζτοντασ Kinhta = 7.50) 

Ππωσ είδαμε ςτθ παράγραφο 8.1.2 ζχουμε χωρίςει τα φορτία του φορζα ςε δφο 

κατθγορίεσ: 

 Θ πρϊτθ κατθγορία περιλαμβάνει τα φορτία λόγω του ίδιου βάρουσ των μελϊν του 

φορζα τα οποία αςκοφνται ωσ ςυγκεντρωμζνα ςτο μζςο του κάκε μζλουσ 

 Θ δεφτερθ κατθγορία περιλαμβάνει τα κατανεμθμζνα φορτία που δθμιουργοφνται 

λόγω των μόνιμων και των κινθτϊν φορτίων που κζςαμε παραπάνω  

Ραρακάτω παρουςιάηονται τα κατανεμθμζνα φορτία του φορζα που ζχουμε δθμιουργιςει 

(Σχιμα 8.21) κακϊσ και ζνασ πίνακασ με τισ τιμζσ του κάκε φορτίου (Ρίνακασ 8.7). 

 

Σχιμα 8.21 – Απεικόνιςθ των κατανεμθμζνων φορτίων του φορζα 
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Ρερίπτωςθ 
Φόρτιςθσ 

Τφποσ Φορτίου 
Μζλοσ 

Φόρτιςθσ 
Φορτίο Φορτίο Φορτίο 

1:SelfWeight ΙΔΙΟ ΒΑΟΣ 
Μζλθ 

1to328 
    Κατά -Η 

2:katanemhmena ΟΜΟΙΟΜΟΦΟ ΦΟΤΙΟ 183 PX=0,0 PY=0,0 PZ=-11,17 

2:katanemhmena ΟΜΟΙΟΜΟΦΟ ΦΟΤΙΟ 184 PX=0,0 PY=0,0 PZ=-25,16 

2:katanemhmena ΟΜΟΙΟΜΟΦΟ ΦΟΤΙΟ 185 PX=0,0 PY=0,0 PZ=-31,50 

2:katanemhmena ΟΜΟΙΟΜΟΦΟ ΦΟΤΙΟ 186 PX=0,0 PY=0,0 PZ=-39,44 

2:katanemhmena ΟΜΟΙΟΜΟΦΟ ΦΟΤΙΟ 187 PX=0,0 PY=0,0 PZ=-48,24 

2:katanemhmena ΟΜΟΙΟΜΟΦΟ ΦΟΤΙΟ 188 PX=0,0 PY=0,0 PZ=-57,78 

2:katanemhmena ΟΜΟΙΟΜΟΦΟ ΦΟΤΙΟ 189 PX=0,0 PY=0,0 PZ=-67,50 

2:katanemhmena ΟΜΟΙΟΜΟΦΟ ΦΟΤΙΟ 190 PX=0,0 PY=0,0 PZ=-76,25 

2:katanemhmena ΟΜΟΙΟΜΟΦΟ ΦΟΤΙΟ 191 PX=0,0 PY=0,0 PZ=-83,47 

2:katanemhmena ΟΜΟΙΟΜΟΦΟ ΦΟΤΙΟ 192 PX=0,0 PY=0,0 PZ=-86,50 

2:katanemhmena ΟΜΟΙΟΜΟΦΟ ΦΟΤΙΟ 193 PX=0,0 PY=0,0 PZ=-83,47 

2:katanemhmena ΟΜΟΙΟΜΟΦΟ ΦΟΤΙΟ 194 PX=0,0 PY=0,0 PZ=-76,25 

2:katanemhmena ΟΜΟΙΟΜΟΦΟ ΦΟΤΙΟ 195 PX=0,0 PY=0,0 PZ=-67,50 

2:katanemhmena ΟΜΟΙΟΜΟΦΟ ΦΟΤΙΟ 196 PX=0,0 PY=0,0 PZ=-57,78 
2:katanemhmena ΟΜΟΙΟΜΟΦΟ ΦΟΤΙΟ 197 PX=0,0 PY=0,0 PZ=-48,24 

2:katanemhmena ΟΜΟΙΟΜΟΦΟ ΦΟΤΙΟ 198 PX=0,0 PY=0,0 PZ=-39,44 

2:katanemhmena ΟΜΟΙΟΜΟΦΟ ΦΟΤΙΟ 199 PX=0,0 PY=0,0 PZ=-31,50 

2:katanemhmena ΟΜΟΙΟΜΟΦΟ ΦΟΤΙΟ 200 PX=0,0 PY=0,0 PZ=-25,16 

2:katanemhmena ΟΜΟΙΟΜΟΦΟ ΦΟΤΙΟ 201 PX=0,0 PY=0,0 PZ=-11,17 
Ρίνακασ 8.7 – Κατανεμθμζνα φορτία του φορζα 

Αν τϊρα κζλουμε να επαλθκεφςουμε ότι οι τιμζσ των κατανεμθμζνων φορτίων είναι 

ςωςτζσ μποροφμε να τισ ςυγκρίνουμε με τισ τιμζσ τθσ λίςτασ που εξάγεται από το ςτοιχείο 

DotNET C# Script (LEGACY) τθσ παραγράφου 8.1 (παράμετροσ εξόδου Ε), θ οποία 

περιλαμβάνει τισ τιμζσ των φορτίων που υπολογίςτθκαν μζςα ςτο ςτοιχείο.  

Συγκεκριμζνα για το παραπάνω παράδειγμα φορζα οι τιμζσ των φορτίων τθσ λίςτασ είναι οι 

εξισ (Σχιμα 8.22) : 

 

Σχιμα 8.22 – Τιμζσ κατανεμθμζνων φορτίων που αςκοφνται ςτο παραπάνω παράδειγμα δικτυωτισ γζφυρασ 
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8.3.5 Στατικι ανάλυςθ Δικτυωτισ Γζφυρασ 

Μζχρι αυτό το ςθμείο ζχουν ολοκλθρωκεί τα παρακάτω βιματα : 

 Ζχουμε δθμιουργιςει τθ γεωμετρία του φορζα ςτο πρόγραμμα ςτατικϊν επιλφςεων 

Robot 

 Ζχουμε επιλζξει τισ διατομζσ των μελϊν του φορζα και το υλικό τουσ 

 Ζχουμε επιβάλει τα φορτία που αςκοφνται ςτθ δικτυωτι γζφυρα 

Άρα είμαςτε ζτοιμοι να προχωριςουμε ςτθ ςτατικι επίλυςθ του φορζα. Για το λόγο αυτό 

κα δθμιουργιςουμε μζςα από το περιβάλλον του Robot ζνα ςυνδυαςμό φόρτιςθσ που 

περιλαμβάνει τθν ταυτόχρονθ επιβολι φορτίων λόγω ίδιου βάρουσ των μελϊν, μόνιμων και 

κινθτϊν φορτίων. Να διευκρινίςουμε ςε αυτό το ςθμείο πωσ τα κατανεμθμζνα φορτία που 

ζχουμε υπολογίςει παραπάνω προζρχονται τόςο από τα μόνιμα φορτία που αςκοφνται ςτθ 

δικτυωτι γζφυρα (εκτόσ από το ίδιο βάροσ των μελϊν) όςο και από τα κινθτά φορτία του 

φορζα. 

Για να δθμιουργιςουμε το ςυνδυαςμό φόρτιςθσ μζςα ςτο περιβάλλον του Robot 

ακολουκοφμε τθ διαδρομι : Loads/Manual Combinations (Σχιμα 8.23). 

 

 

Σχιμα 8.23 – Διλωςθ νζου ςυνδυαςμοφ φόρτιςθσ 

 

Θ πρϊτθ περίπτωςθ φόρτιςθσ περιλαμβάνει τα φορτία λόγω του ίδιου βάρουσ των μελϊν 

του φορζα. Θ δεφτερθ περίπτωςθ φόρτιςθσ περιλαμβάνει τα κατανεμθμζνα φορτία λόγω 

των μόνιμων και των κινθτϊν φορτίων του προβόλου. Ορίηουμε ςαν τρίτθ περίπτωςθ 

φόρτιςθσ τθν ταυτόχρονθ επιβολι φορτίων λόγω ίδιου βάρουσ των μελϊν και των 

κατανεμθμζνων φορτίων του φορζα. Στθ ςυνζχεια ορίηουμε το ςυντελεςτι αςφαλείασ που 
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αντιςτοιχεί ςε κάκε περίπτωςθ φόρτιςθσ για να δθμιουργιςουμε το ςυνδυαςμό φόρτιςθσ 

που επικυμοφμε (Σχιμα 8.24). 

 

 

Σχιμα 8.24 – Δθμιουργία ςυνδυαςμοφ φόρτιςθσ 

 

Να διευκρινίςουμε ςε αυτό το ςθμείο πωσ τα κατανεμθμζνα φορτία που ζχουμε υπολογίςει 

ςτθ παράγραφο 8.3.4 περιλαμβάνουν τουσ απαιτοφμενουσ ςυντελεςτζσ αςφαλείασ μζςα 

ςτισ τιμζσ τουσ (δθλαδι x1.35 τα μόνιμα φορτία και x1.50 τα κινθτά φορτία τθσ δικτυωτισ 

γζφυρασ). Για τα λόγο αυτό οι ςυντελεςτζσ αςφαλείασ τθσ πρϊτθσ (φορτία λόγω ίδιου 

βάρουσ των μελϊν) και τθσ δεφτερθσ (κατανεμθμζνα φορτία λόγω μόνιμων και κινθτϊν 

φορτίων) περίπτωςθσ φόρτιςθσ είναι ίςοι με τθ μονάδα. 

Στθ ςυνζχεια προχωράμε ςτθ ςτατικι επίλυςθ του φορζα ακολουκϊντασ τθ διαδρομι 

Analysis/Analysis Type. O τφποσ τθσ ανάλυςθσ που επιλζγουμε είναι ελαςτικι ανάλυςθ 

(Σχιμα 8.25). 
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Σχιμα 8.25 – Επιλογι ελαςτικισ ανάλυςθσ του φορζα 

 

8.3.6 Ζνταςθ μελϊν του φορζα 

Στο παρακάτω πίνακα απεικονίηεται θ ζνταςι όλων των μελϊν του φορζα λόγω τθσ 

παραπάνω ςυνδυαςμζνθσ φόρτιςθσ (Ρίνακασ 8.8). 

 

άβδοσ/Κόμβοσ/
Ρερίπτωςθ 
Φόρτιςθσ 

FX (kN) FY (kN) FZ (kN) 
MX 
(kNm) 

MY (kNm) MZ (kNm) 

1/1/3 (C) 2075,79 -77,81 718,19 217,49 -378,26 -45,47 

1/2/3 (C) 2075,79 -77,81 713,48 217,49 448,31 44,38 

2/2/3 (C) 6283,65 -96,59 391,03 189,82 17,79 -96,65 

2/3/3 (C) 6283,65 -96,59 385,13 189,82 578,84 42,99 
3/3/3 (C) 9339,89 -34,98 110,78 165,90 276,00 -26,97 

3/4/3 (C) 9339,89 -34,98 103,40 165,90 469,83 36,35 

4/4/3 (C) 11587,54 -17,70 44,62 167,46 320,08 -13,89 

4/5/3 (C) 11587,54 -17,70 35,38 167,46 410,72 26,23 

5/5/3 (C) 13208,72 -26,17 5,94 183,52 338,95 -36,30 

5/6/3 (C) 13208,72 -26,17 -5,15 183,52 340,03 34,88 

6/6/3 (C) 14327,54 -25,25 5,53 183,32 308,22 -43,59 

6/7/3 (C) 14327,54 -25,25 -7,74 183,32 304,62 38,55 

7/7/3 (C) 15115,86 -19,20 1,08 162,21 293,62 -37,87 

7/8/3 (C) 15115,86 -19,20 -14,10 162,21 269,38 33,62 
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8/8/3 (C) 15529,46 -12,47 3,27 120,65 269,25 -28,92 

8/9/3 (C) 15529,46 -12,47 -13,68 120,65 247,62 22,90 
9/9/3 (C) 15698,48 -4,33 6,85 46,74 249,95 -13,90 

9/10/3 (C) 15698,48 -4,33 -11,38 46,74 239,83 5,44 

10/10/3 (C) 15710,93 4,64 11,89 -46,79 238,69 6,70 

10/11/3 (C) 15710,93 4,64 -6,34 -46,79 251,09 -14,03 

11/11/3 (C) 15564,88 13,18 14,09 -120,89 246,78 25,95 

11/12/3 (C) 15564,88 13,18 -2,86 -120,89 270,12 -28,85 

12/12/3 (C) 15170,36 20,45 14,34 -162,71 268,96 38,37 

12/13/3 (C) 15170,36 20,45 -0,85 -162,71 294,08 -37,81 

13/13/3 (C) 14395,97 26,37 7,73 -184,38 304,64 44,94 

13/14/3 (C) 14395,97 26,37 -5,53 -184,38 308,22 -40,83 

14/14/3 (C) 13284,61 30,59 4,72 -186,82 340,51 47,99 

14/15/3 (C) 13284,61 30,59 -6,37 -186,82 338,27 -35,21 

15/15/3 (C) 11661,53 33,64 -36,62 -175,35 411,58 46,33 

15/16/3 (C) 11661,53 33,64 -45,86 -175,35 318,13 -29,90 

16/16/3 (C) 9402,68 64,89 -106,26 -178,94 470,74 47,01 

16/17/3 (C) 9402,68 64,89 -113,64 -178,94 271,74 -70,44 

17/17/3 (C) 6326,23 115,37 -391,03 -206,05 578,95 23,43 

17/18/3 (C) 6326,23 115,37 -396,92 -206,05 9,38 -143,37 

18/18/3 (C) 2083,97 46,07 -714,28 -232,87 444,07 10,17 
18/19/3 (C) 2083,97 46,07 -718,99 -232,87 -383,44 -43,03 

19/20/3 (C) -3548,27 205,12 944,61 61,99 -449,34 58,55 

19/21/3 (C) -3547,09 205,12 939,90 61,99 672,70 -185,71 

20/21/3 (C) -7083,08 -75,47 237,96 -28,41 174,23 -165,14 

20/22/3 (C) -7081,60 -75,47 232,06 -28,41 524,60 -52,62 

21/22/3 (C) -10096,27 -91,65 50,71 -94,77 320,42 -139,99 

21/23/3 (C) -10094,41 -91,65 43,33 -94,77 408,19 31,09 

22/23/3 (C) -12253,81 -50,36 44,13 -109,88 311,41 -69,58 

22/24/3 (C) -12251,86 -50,36 34,89 -109,88 402,91 47,05 

23/24/3 (C) -13816,42 -25,66 -23,37 -101,96 372,86 -42,29 

23/25/3 (C) -13814,25 -25,66 -34,46 -101,96 292,71 28,82 

24/25/3 (C) -14866,03 -18,67 6,06 -84,20 297,19 -39,64 

24/26/3 (C) -14864,04 -18,67 -7,21 -84,20 295,29 21,76 

25/26/3 (C) -15580,00 -12,35 -7,73 -67,13 305,00 -36,81 

25/27/3 (C) -15578,18 -12,35 -22,92 -67,13 247,52 9,49 

26/27/3 (C) -15956,27 -7,49 0,32 -44,85 268,22 -34,21 

26/28/3 (C) -15954,97 -7,49 -16,63 -44,85 234,22 -3,00 

27/28/3 (C) -16097,78 -1,94 3,64 -16,47 249,75 -27,01 
27/29/3 (C) -16097,27 -1,94 -14,59 -16,47 225,28 -18,34 

28/29/3 (C) -16088,82 1,99 12,68 15,65 229,67 -17,80 

28/30/3 (C) -16089,33 1,99 -5,55 15,65 245,61 -26,70 

29/30/3 (C) -15928,78 7,34 14,78 44,02 238,38 -1,92 

29/31/3 (C) -15930,08 7,34 -2,17 44,02 264,66 -32,52 

30/31/3 (C) -15533,66 12,03 21,19 66,32 251,10 11,37 

30/32/3 (C) -15535,47 12,03 6,00 66,32 302,09 -33,75 

31/32/3 (C) -14800,49 18,29 5,70 82,94 298,13 24,71 

31/33/3 (C) -14802,48 18,29 -7,56 82,94 295,06 -35,46 

32/33/3 (C) -13729,94 25,09 32,77 98,41 295,23 32,06 

32/34/3 (C) -13732,11 25,09 21,68 98,41 370,67 -37,47 

33/34/3 (C) -12141,83 51,00 -36,62 101,27 404,70 47,79 

33/35/3 (C) -12143,78 51,00 -45,86 101,27 309,20 -70,31 

34/35/3 (C) -9951,43 95,70 -46,99 79,70 410,27 22,27 

34/36/3 (C) -9953,29 95,70 -54,37 79,70 315,67 -156,36 

35/36/3 (C) -6903,36 70,11 -237,25 7,64 525,24 -82,13 
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35/37/3 (C) -6904,85 70,11 -243,15 7,64 167,13 -186,65 

36/37/3 (C) -3336,11 -257,44 -951,71 -85,37 674,00 -228,51 

36/38/3 (C) -3337,30 -257,44 -956,42 -85,37 -462,11 78,05 

37/39/3 (C) 2099,75 45,99 722,68 -232,50 -390,27 42,67 

37/40/3 (C) 2099,75 45,99 717,97 -232,50 441,49 -10,44 

38/40/3 (C) 6392,88 114,83 404,15 -205,33 0,95 142,40 

38/41/3 (C) 6392,88 114,83 398,25 -205,33 580,97 -23,61 

39/41/3 (C) 9506,23 64,16 116,95 -177,91 268,08 69,12 

39/42/3 (C) 9506,23 64,16 109,57 -177,91 473,08 -47,00 

40/42/3 (C) 11792,77 32,90 47,52 -174,17 316,61 28,42 

40/43/3 (C) 11792,77 32,90 38,28 -174,17 413,83 -46,14 

41/43/3 (C) 13435,78 29,94 7,26 -185,66 337,87 33,74 

41/44/3 (C) 13435,78 29,94 -3,83 -185,66 342,52 -47,68 

42/44/3 (C) 14560,69 25,88 6,02 -183,37 308,40 39,52 

42/45/3 (C) 14560,69 25,88 -7,25 -183,37 306,40 -44,64 

43/45/3 (C) 15343,88 20,11 1,11 -161,95 294,60 36,73 

43/46/3 (C) 15343,88 20,11 -14,08 -161,95 270,46 -38,18 

44/46/3 (C) 15743,72 12,99 2,99 -120,42 270,85 28,03 

44/47/3 (C) 15743,72 12,99 -13,96 -120,42 248,05 -25,96 
45/47/3 (C) 15891,97 4,58 6,38 -46,61 251,99 13,50 

45/48/3 (C) 15891,97 4,58 -11,85 -46,61 239,75 -6,96 

46/48/3 (C) 15879,53 -4,27 11,34 46,60 240,90 -5,71 

46/49/3 (C) 15879,53 -4,27 -6,89 46,60 250,84 13,38 

47/49/3 (C) 15708,33 -12,28 13,54 120,20 248,89 -22,92 

47/50/3 (C) 15708,33 -12,28 -3,41 120,20 269,97 28,12 

48/50/3 (C) 15289,42 -18,86 13,84 161,46 270,87 -33,44 

48/51/3 (C) 15289,42 -18,86 -1,35 161,46 294,13 36,79 

49/51/3 (C) 14492,30 -24,76 7,26 182,32 306,38 -38,26 

49/52/3 (C) 14492,30 -24,76 -6,01 182,32 308,41 42,28 

50/52/3 (C) 13359,90 -25,52 4,26 182,35 342,05 -34,57 

50/53/3 (C) 13359,90 -25,52 -6,83 182,35 338,55 34,82 

51/53/3 (C) 11718,79 -16,96 -37,03 166,25 412,97 -26,04 

51/54/3 (C) 11718,79 -16,96 -46,28 166,25 318,57 12,40 

52/54/3 (C) 9443,42 -34,24 -106,70 164,82 472,17 -36,32 

52/55/3 (C) 9443,42 -34,24 -114,08 164,82 272,35 25,65 

53/55/3 (C) 6350,28 -96,02 -392,35 189,02 580,84 -43,14 

53/56/3 (C) 6350,28 -96,02 -398,24 189,02 9,37 95,69 
54/56/3 (C) 2091,55 -77,61 -717,16 217,04 445,73 -44,57 

54/57/3 (C) 2091,55 -77,61 -721,87 217,04 -385,09 45,04 

55/58/3 (C) -3136,10 -257,39 969,76 -85,03 -475,47 -77,86 

55/59/3 (C) -3134,91 -257,39 965,05 -85,03 676,52 228,63 

56/59/3 (C) -6742,02 70,52 248,06 8,34 161,15 187,21 

56/60/3 (C) -6740,54 70,52 242,17 8,34 526,59 82,08 

57/60/3 (C) -9823,62 96,23 57,39 80,68 312,33 157,07 

57/61/3 (C) -9821,76 96,23 50,01 80,68 412,57 -22,55 

58/61/3 (C) -12040,47 51,52 46,75 102,40 308,67 70,95 

58/62/3 (C) -12038,53 51,52 37,51 102,40 406,25 -48,36 

59/62/3 (C) -13647,45 25,53 -21,07 99,54 370,67 37,91 

59/63/3 (C) -13645,28 25,53 -32,16 99,54 296,91 -32,84 

60/63/3 (C) -14731,60 18,59 7,71 83,91 295,86 35,56 

60/64/3 (C) -14729,61 18,59 -5,55 83,91 299,42 -25,60 

61/64/3 (C) -15473,50 12,23 -5,90 67,07 302,95 33,58 

61/65/3 (C) -15471,69 12,23 -21,09 67,07 252,33 -12,28 

62/65/3 (C) -15874,00 7,45 2,20 44,49 265,65 32,10 

62/66/3 (C) -15872,69 7,45 -14,75 44,49 239,50 1,05 
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63/66/3 (C) -16036,53 2,02 5,56 15,82 246,63 26,08 

63/67/3 (C) -16036,02 2,02 -12,67 15,82 230,74 17,03 
64/67/3 (C) -16044,48 -1,96 14,57 -16,60 226,36 17,58 

64/68/3 (C) -16044,99 -1,96 -3,66 -16,60 250,76 26,36 

65/68/3 (C) -15898,89 -7,58 16,60 -45,28 235,35 2,12 

65/69/3 (C) -15900,20 -7,58 -0,35 -45,28 269,20 33,74 

66/69/3 (C) -15516,22 -12,54 22,82 -67,85 248,75 -10,42 

66/70/3 (C) -15518,03 -12,54 7,63 -67,85 305,85 36,61 

67/70/3 (C) -14793,15 -18,96 7,06 -85,17 296,58 -22,66 

67/71/3 (C) -14795,15 -18,96 -6,20 -85,17 297,99 39,71 

68/71/3 (C) -13729,58 -26,10 33,86 -103,10 294,39 -29,62 

68/72/3 (C) -13731,75 -26,10 22,77 -103,10 372,86 42,71 

69/72/3 (C) -12148,53 -50,90 -35,78 -111,04 404,45 -47,66 

69/73/3 (C) -12150,48 -50,90 -45,02 -111,04 310,89 70,22 

70/73/3 (C) -9964,70 -92,23 -46,35 -95,80 410,49 -31,41 

70/74/3 (C) -9966,56 -92,23 -53,73 -95,80 317,08 140,75 

71/74/3 (C) -6918,74 -75,95 -236,97 -29,18 525,94 52,56 

71/75/3 (C) -6920,22 -75,95 -242,86 -29,18 168,25 165,79 

72/75/3 (C) -3345,86 205,01 -953,23 61,57 675,22 185,83 

72/76/3 (C) -3347,05 205,01 -957,94 61,57 -462,70 -58,29 

73/1/3 (C) 2321,84 -751,91 -724,48 -73,77 327,97 -572,21 
73/20/3 (C) 2324,74 -751,91 -724,48 -73,77 -396,40 179,59 

74/2/3 (C) -238,23 -422,89 -511,07 -36,49 329,18 -495,27 

74/21/3 (C) -234,49 -422,89 -511,07 -36,49 -330,54 50,62 

75/3/3 (C) -110,19 -397,93 -206,50 -10,86 189,89 -600,55 

75/22/3 (C) -105,39 -397,93 -206,50 -10,86 -151,91 58,09 

76/4/3 (C) 206,21 -399,39 -81,22 -1,84 101,51 -743,08 

76/23/3 (C) 212,33 -399,39 -81,22 -1,84 -69,97 100,16 

77/5/3 (C) 196,18 -393,99 -29,56 -4,57 51,01 -886,51 

77/24/3 (C) 203,67 -393,99 -29,56 -4,57 -25,50 133,34 

78/6/3 (C) 440,42 -377,33 -8,42 -8,60 23,62 -1018,04 

78/25/3 (C) 449,46 -377,33 -8,42 -8,60 -2,65 159,83 

79/7/3 (C) 408,48 -368,75 -2,78 -9,94 11,88 -1149,94 

79/26/3 (C) 418,94 -368,75 -2,78 -9,94 1,86 181,54 

80/8/3 (C) 523,52 -362,04 1,77 -8,57 1,47 -1264,34 

80/27/3 (C) 535,27 -362,04 1,77 -8,57 8,65 203,86 

81/9/3 (C) 584,87 -361,74 1,59 -5,02 -1,00 -1356,87 

81/28/3 (C) 597,54 -361,74 1,59 -5,02 5,97 225,66 

82/10/3 (C) 641,49 -362,34 -0,17 0,03 0,19 -1394,75 
82/29/3 (C) 654,52 -362,34 -0,17 0,03 -0,55 235,78 

83/11/3 (C) 579,05 -361,56 -1,91 5,13 1,37 -1356,85 

83/30/3 (C) 591,72 -361,56 -1,91 5,13 -7,01 224,89 

84/12/3 (C) 512,22 -361,85 -2,07 8,76 -1,12 -1264,66 

84/31/3 (C) 523,97 -361,85 -2,07 8,76 -9,50 202,74 

85/13/3 (C) 392,40 -368,60 2,51 10,18 -11,58 -1150,74 

85/32/3 (C) 402,85 -368,60 2,51 10,18 -2,51 180,21 

86/14/3 (C) 419,71 -376,89 8,27 9,24 -23,46 -1018,90 

86/33/3 (C) 428,74 -376,89 8,27 9,24 2,35 157,61 

87/15/3 (C) 172,53 -393,45 29,69 6,49 -51,16 -888,10 

87/34/3 (C) 180,02 -393,45 29,69 6,49 25,70 130,37 

88/16/3 (C) 177,22 -400,93 82,07 5,50 -102,24 -747,86 

88/35/3 (C) 183,33 -400,93 82,07 5,50 71,03 98,63 

89/17/3 (C) -141,83 -404,94 208,84 15,87 -191,50 -610,16 

89/36/3 (C) -137,04 -404,94 208,84 15,87 154,17 60,09 

90/18/3 (C) -268,73 -440,04 515,22 42,66 -331,11 -511,01 
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90/37/3 (C) -264,99 -440,04 515,22 42,66 333,96 57,02 

91/19/3 (C) 2315,90 -807,66 741,30 82,84 -335,92 -609,22 

91/38/3 (C) 2318,79 -807,66 741,30 82,84 405,27 198,33 

92/39/3 (C) 2318,11 807,80 -759,86 82,78 344,54 609,59 

92/58/3 (C) 2321,01 807,80 -759,86 82,78 -415,21 -198,09 

93/40/3 (C) -298,98 440,11 -520,93 42,53 334,00 511,29 

93/59/3 (C) -295,24 440,11 -520,93 42,53 -338,44 -56,83 

94/41/3 (C) -174,26 404,90 -211,90 15,62 193,67 610,32 

94/60/3 (C) -169,47 404,90 -211,90 15,62 -157,07 -59,86 

95/42/3 (C) 144,60 400,88 -83,37 5,18 103,37 747,95 

95/61/3 (C) 150,72 400,88 -83,37 5,18 -72,66 -98,43 

96/43/3 (C) 141,90 393,43 -30,24 6,13 51,71 888,17 

96/62/3 (C) 149,40 393,43 -30,24 6,13 -26,56 -130,24 

97/44/3 (C) 388,73 376,90 -8,49 8,91 23,69 1018,97 

97/63/3 (C) 397,77 376,90 -8,49 8,91 -2,81 -157,56 

98/45/3 (C) 362,23 368,62 -2,59 9,92 11,64 1150,80 

98/64/3 (C) 372,68 368,62 -2,59 9,92 2,30 -180,23 

99/46/3 (C) 481,87 361,87 2,04 8,58 1,13 1264,70 

99/65/3 (C) 493,61 361,87 2,04 8,58 9,40 -202,81 
100/47/3 (C) 548,37 361,58 1,91 5,04 -1,39 1356,86 

100/66/3 (C) 561,03 361,58 1,91 5,04 6,98 -224,98 

101/48/3 (C) 610,49 362,36 0,17 0,02 -0,20 1394,75 

101/67/3 (C) 623,52 362,36 0,17 0,02 0,56 -235,87 

102/49/3 (C) 554,23 361,76 -1,58 -4,94 1,00 1356,89 

102/68/3 (C) 566,90 361,76 -1,58 -4,94 -5,93 -225,76 

103/50/3 (C) 493,25 362,07 -1,74 -8,40 -1,48 1264,39 

103/69/3 (C) 504,99 362,07 -1,74 -8,40 -8,54 -203,94 

104/51/3 (C) 378,40 368,78 2,85 -9,69 -11,95 1150,02 

104/70/3 (C) 388,86 368,78 2,85 -9,69 -1,65 -181,57 

105/52/3 (C) 409,53 377,34 8,63 -8,28 -23,85 1018,13 

105/71/3 (C) 418,57 377,34 8,63 -8,28 3,10 -159,79 

106/53/3 (C) 165,62 393,98 30,10 -4,20 -51,56 886,61 

106/72/3 (C) 173,11 393,98 30,10 -4,20 26,36 -133,21 

107/54/3 (C) 173,64 399,35 82,52 -1,50 -102,63 743,20 

107/73/3 (C) 179,75 399,35 82,52 -1,50 71,59 -99,96 

108/55/3 (C) -142,59 397,90 209,55 -10,58 -192,05 600,73 

108/74/3 (C) -137,80 397,90 209,55 -10,58 154,80 -57,87 
109/56/3 (C) -268,47 422,95 516,77 -36,32 -332,06 495,55 

109/75/3 (C) -264,74 422,95 516,77 -36,32 335,01 -50,42 

110/57/3 (C) 2324,06 751,86 743,01 -73,67 -336,58 572,50 

110/76/3 (C) 2326,96 751,86 743,01 -73,67 406,33 -179,25 

111/1/3 (C) -1974,33 -73,93 -51,27 -57,94 51,77 -104,73 

111/21/3 (C) -1971,34 -73,93 -53,94 -57,94 -39,35 23,31 

112/2/3 (C) -2202,38 -64,90 -26,06 -62,80 99,95 -159,44 

112/22/3 (C) -2198,55 -64,90 -29,40 -62,80 39,01 -16,82 

113/3/3 (C) -1663,87 -80,70 -23,53 -81,18 116,69 -231,63 

113/23/3 (C) -1658,99 -80,70 -27,71 -81,18 45,43 -7,20 

114/4/3 (C) -1293,47 -88,12 -9,07 -99,50 98,21 -291,93 

114/24/3 (C) -1287,49 -88,12 -14,31 -99,50 57,99 11,24 

115/5/3 (C) -838,89 -91,22 -4,81 -115,09 87,41 -350,20 

115/25/3 (C) -831,68 -91,22 -11,09 -115,09 54,49 27,46 

116/6/3 (C) -600,97 -89,94 -0,73 -132,40 73,58 -398,55 

116/26/3 (C) -592,62 -89,94 -8,24 -132,40 51,77 38,54 

117/7/3 (C) -289,71 -91,92 1,20 -148,90 65,04 -454,49 

117/27/3 (C) -280,34 -91,92 -7,40 -148,90 47,98 51,62 
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118/8/3 (C) -47,42 -94,27 2,30 -163,75 58,19 -503,74 

118/28/3 (C) -37,31 -94,27 -7,31 -163,75 43,07 65,17 
119/9/3 (C) 132,97 -98,45 2,66 -176,14 54,97 -544,03 

119/29/3 (C) 143,37 -98,45 -7,67 -176,14 39,06 80,44 

120/10/3 (C) 230,48 -107,38 2,76 -183,81 53,84 -576,13 

120/30/3 (C) 240,58 -107,38 -7,57 -183,81 38,80 95,52 

121/11/3 (C) 363,71 -119,25 2,21 -182,78 55,90 -587,66 

121/31/3 (C) 373,08 -119,25 -7,39 -182,78 40,87 104,86 

122/12/3 (C) 533,92 -130,09 2,41 -174,45 58,09 -567,75 

122/32/3 (C) 542,26 -130,09 -6,20 -174,45 48,25 107,03 

123/13/3 (C) 823,91 -140,76 0,97 -161,31 63,75 -527,43 

123/33/3 (C) 831,13 -140,76 -6,54 -161,31 51,19 107,16 

124/14/3 (C) 987,29 -154,64 4,02 -147,09 62,58 -477,02 

124/34/3 (C) 993,27 -154,64 -2,27 -147,09 65,87 103,59 

125/15/3 (C) 1433,50 -160,27 6,56 -129,21 63,30 -407,74 

125/35/3 (C) 1438,37 -160,27 1,33 -129,21 75,51 88,66 

126/16/3 (C) 1782,65 -158,07 22,02 -108,37 45,80 -341,68 

126/36/3 (C) 1786,48 -158,07 17,84 -108,37 94,68 46,02 

127/17/3 (C) 2315,28 -144,77 70,66 -83,04 -1,41 -295,23 

127/37/3 (C) 2318,26 -144,77 67,32 -83,04 132,31 -14,64 

128/18/3 (C) 2956,40 -182,78 43,35 -72,77 -6,85 -303,14 
128/38/3 (C) 2958,71 -182,78 40,69 -72,77 57,34 -23,96 

129/2/3 (C) 2906,99 173,18 38,12 72,30 -2,04 282,16 

129/20/3 (C) 2909,30 173,18 35,45 72,30 54,15 17,65 

130/3/3 (C) 2277,99 143,45 67,17 84,91 2,48 280,39 

130/21/3 (C) 2280,97 143,45 63,83 84,91 129,43 2,36 

131/4/3 (C) 1750,15 160,27 20,12 108,80 48,31 335,13 

131/22/3 (C) 1753,97 160,27 15,94 108,80 92,54 -57,97 

132/5/3 (C) 1409,18 162,57 5,57 128,13 64,86 406,95 

132/23/3 (C) 1414,06 162,57 0,34 128,13 74,01 -96,57 

133/6/3 (C) 969,49 155,91 3,52 145,80 63,53 477,95 

133/24/3 (C) 975,47 155,91 -2,76 145,80 64,94 -107,42 

134/7/3 (C) 812,16 141,19 0,73 160,39 64,33 527,94 

134/25/3 (C) 819,37 141,19 -6,79 160,39 50,68 -108,57 

135/8/3 (C) 526,37 130,30 2,32 173,85 58,40 568,02 

135/26/3 (C) 534,71 130,30 -6,28 173,85 48,12 -107,86 

136/9/3 (C) 360,36 119,44 2,22 182,42 56,01 588,01 

136/27/3 (C) 369,73 119,44 -7,38 182,42 41,05 -105,61 

137/10/3 (C) 231,26 107,51 2,84 183,66 53,77 576,41 
137/28/3 (C) 241,36 107,51 -7,48 183,66 39,25 -96,06 

138/11/3 (C) 137,34 98,50 2,81 176,22 54,71 544,07 

138/29/3 (C) 147,74 98,50 -7,52 176,22 39,76 -80,73 

139/12/3 (C) -40,57 94,30 2,51 164,06 57,75 503,65 

139/30/3 (C) -30,46 94,30 -7,10 164,06 43,91 -65,41 

140/13/3 (C) -281,13 91,98 1,48 149,42 64,45 454,44 

140/31/3 (C) -271,76 91,98 -7,13 149,42 48,89 -51,98 

141/14/3 (C) -591,24 89,89 -0,37 133,22 72,81 397,99 

141/32/3 (C) -582,89 89,89 -7,88 133,22 52,75 -38,88 

142/15/3 (C) -830,26 91,01 -4,33 116,25 86,43 348,61 

142/33/3 (C) -823,05 91,01 -10,61 116,25 55,50 -28,18 

143/16/3 (C) -1286,14 88,43 -8,39 100,33 96,91 290,74 

143/34/3 (C) -1280,16 88,43 -13,62 100,33 59,04 -13,51 

144/17/3 (C) -1659,46 82,52 -22,48 80,42 114,80 233,30 

144/35/3 (C) -1654,58 82,52 -26,66 80,42 46,47 3,80 

145/18/3 (C) -2196,40 67,75 -24,23 60,51 96,94 162,84 
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145/36/3 (C) -2192,57 67,75 -27,57 60,51 40,01 13,96 

146/19/3 (C) -1966,70 78,16 -50,14 58,40 49,40 106,40 

146/37/3 (C) -1963,72 78,16 -52,81 58,40 -39,75 -28,98 

147/39/3 (C) -1963,70 78,17 -49,14 58,50 47,11 106,62 

147/59/3 (C) -1960,72 78,17 -51,81 58,50 -40,31 -28,78 

148/40/3 (C) -2195,04 67,70 -22,51 60,61 94,19 163,08 

148/60/3 (C) -2191,22 67,70 -25,85 60,61 41,05 14,30 

149/41/3 (C) -1657,00 82,50 -21,46 80,51 113,10 233,61 

149/61/3 (C) -1652,12 82,50 -25,65 80,51 47,60 4,19 

150/42/3 (C) -1279,07 88,43 -7,68 100,42 95,66 291,11 

150/62/3 (C) -1273,09 88,43 -12,91 100,42 60,24 -13,12 

151/43/3 (C) -820,61 91,03 -3,81 116,33 85,45 349,00 

151/63/3 (C) -813,40 91,03 -10,10 116,33 56,66 -27,87 

152/44/3 (C) -577,89 89,92 0,03 133,30 72,00 398,33 

152/64/3 (C) -569,55 89,92 -7,49 133,30 53,86 -38,68 

153/45/3 (C) -265,53 92,01 1,79 149,49 63,75 454,71 

153/65/3 (C) -256,16 92,01 -6,81 149,49 49,94 -51,89 

154/46/3 (C) -22,65 94,33 2,78 164,12 57,12 503,81 

154/66/3 (C) -12,54 94,33 -6,82 164,12 44,91 -65,43 
155/47/3 (C) 157,70 98,53 3,06 176,28 54,11 544,12 

155/67/3 (C) 168,10 98,53 -7,27 176,28 40,76 -80,86 

156/48/3 (C) 253,60 107,54 3,11 183,70 53,16 576,35 

156/68/3 (C) 263,70 107,54 -7,22 183,70 40,30 -96,30 

157/49/3 (C) 383,97 119,48 2,53 182,46 55,35 587,87 

157/69/3 (C) 393,33 119,48 -7,07 182,46 42,19 -105,96 

158/50/3 (C) 551,71 130,34 2,72 173,90 57,63 567,78 

158/70/3 (C) 560,05 130,34 -5,89 173,90 49,40 -108,30 

159/51/3 (C) 839,62 141,22 1,28 160,45 63,37 527,60 

159/71/3 (C) 846,83 141,22 -6,24 160,45 52,19 -109,07 

160/52/3 (C) 1000,65 155,93 4,34 145,86 62,24 477,52 

160/72/3 (C) 1006,63 155,93 -1,94 145,86 66,75 -107,92 

161/53/3 (C) 1444,20 162,55 6,88 128,19 63,06 406,46 

161/73/3 (C) 1449,07 162,55 1,64 128,19 76,26 -97,00 

162/54/3 (C) 1791,28 160,20 22,31 108,87 45,68 334,66 

162/74/3 (C) 1795,11 160,20 18,13 108,87 95,28 -58,27 

163/55/3 (C) 2323,34 143,34 70,95 84,98 -1,45 280,04 

163/75/3 (C) 2326,32 143,34 67,61 84,98 132,83 2,22 
164/56/3 (C) 2965,10 173,06 43,48 72,39 -6,83 281,99 

164/76/3 (C) 2967,41 173,06 40,81 72,39 57,54 17,66 

165/40/3 (C) 3014,55 -182,67 48,71 -72,87 -11,64 -303,01 

165/58/3 (C) 3016,86 -182,67 46,05 -72,87 60,73 -24,00 

166/41/3 (C) 2360,68 -144,65 74,45 -83,11 -5,35 -294,90 

166/59/3 (C) 2363,66 -144,65 71,11 -83,11 135,70 -14,54 

167/42/3 (C) 1823,85 -157,99 24,21 -108,43 43,17 -341,21 

167/60/3 (C) 1827,67 -157,99 20,03 -108,43 97,43 46,29 

168/43/3 (C) 1468,55 -160,24 7,87 -129,26 61,50 -407,25 

168/61/3 (C) 1473,43 -160,24 2,63 -129,26 77,76 89,06 

169/44/3 (C) 1018,45 -154,65 4,84 -147,15 61,30 -476,58 

169/62/3 (C) 1024,43 -154,65 -1,44 -147,15 67,68 104,08 

170/45/3 (C) 851,31 -140,79 1,52 -161,36 62,78 -527,08 

170/63/3 (C) 858,52 -140,79 -5,99 -161,36 52,71 107,66 

171/46/3 (C) 559,09 -130,12 2,80 -174,49 57,32 -567,50 

171/64/3 (C) 567,43 -130,12 -5,80 -174,49 49,53 107,47 

172/47/3 (C) 387,03 -119,28 2,52 -182,83 55,24 -587,50 

172/65/3 (C) 396,40 -119,28 -7,08 -182,83 42,01 105,21 
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173/48/3 (C) 252,46 -107,41 3,02 -183,85 53,24 -576,06 

173/66/3 (C) 262,56 -107,41 -7,31 -183,85 39,84 95,77 
174/49/3 (C) 153,00 -98,48 2,91 -176,20 54,38 -544,07 

174/67/3 (C) 163,39 -98,48 -7,42 -176,20 40,06 80,59 

175/50/3 (C) -29,71 -94,31 2,57 -163,82 57,56 -503,90 

175/68/3 (C) -19,61 -94,31 -7,04 -163,82 44,07 65,21 

176/51/3 (C) -274,18 -91,96 1,52 -148,98 64,35 -454,75 

176/69/3 (C) -264,81 -91,96 -7,09 -148,98 49,02 51,54 

177/52/3 (C) -587,61 -89,97 -0,34 -132,48 72,77 -398,90 

177/70/3 (C) -579,26 -89,97 -7,85 -132,48 52,88 38,35 

178/53/3 (C) -829,18 -91,24 -4,29 -115,17 86,43 -350,60 

178/71/3 (C) -821,97 -91,24 -10,58 -115,17 55,64 27,16 

179/54/3 (C) -1286,32 -88,13 -8,36 -99,60 96,96 -292,33 

179/72/3 (C) -1280,34 -88,13 -13,60 -99,60 59,19 10,86 

180/55/3 (C) -1661,34 -80,68 -22,51 -81,27 114,99 -231,98 

180/73/3 (C) -1656,46 -80,68 -26,70 -81,27 46,56 -7,60 

181/56/3 (C) -2200,96 -64,86 -24,34 -62,90 97,21 -159,71 

181/74/3 (C) -2197,13 -64,86 -27,68 -62,90 40,05 -17,18 

182/57/3 (C) -1971,28 -73,93 -50,27 -58,03 49,48 -104,98 

182/75/3 (C) -1968,30 -73,93 -52,94 -58,03 -39,90 23,06 

183/1/3 (C) 838,21 0,52 155,27 0,25 -442,49 -1,82 
183/39/3 (C) 838,21 0,52 -158,73 0,25 -477,12 -12,23 

184/2/3 (C) 587,25 0,28 295,43 -0,12 -881,99 -3,36 

184/40/3 (C) 587,25 0,28 -298,31 -0,12 -910,71 -9,00 

185/3/3 (C) 491,91 -0,35 359,24 -0,48 -1064,75 -4,16 

185/41/3 (C) 491,91 -0,35 -361,30 -0,48 -1085,36 2,76 

186/4/3 (C) 540,80 -0,74 439,04 -0,62 -1297,95 -7,55 

186/42/3 (C) 540,80 -0,74 -440,27 -0,62 -1310,24 7,17 

187/5/3 (C) 541,79 -0,68 527,36 -0,64 -1550,26 -8,46 

187/43/3 (C) 541,79 -0,68 -527,95 -0,64 -1556,15 5,08 

188/6/3 (C) 488,31 -0,43 622,98 -0,57 -1812,71 -6,73 

188/44/3 (C) 488,31 -0,43 -623,23 -0,57 -1815,26 1,86 

189/7/3 (C) 434,26 -0,25 720,23 -0,47 -2069,20 -4,91 

189/45/3 (C) 434,26 -0,25 -720,34 -0,47 -2070,34 0,03 

190/8/3 (C) 389,57 -0,15 807,73 -0,34 -2292,18 -3,67 

190/46/3 (C) 389,57 -0,15 -807,76 -0,34 -2292,49 -0,76 

191/9/3 (C) 354,56 -0,08 879,95 -0,19 -2475,81 -2,26 

191/47/3 (C) 354,56 -0,08 -879,93 -0,19 -2475,64 -0,69 

192/10/3 (C) 340,83 -0,06 910,30 -0,05 -2553,15 -0,61 
192/48/3 (C) 340,83 -0,06 -910,27 -0,05 -2552,85 0,62 

193/11/3 (C) 354,63 -0,11 879,96 0,10 -2475,92 0,41 

193/49/3 (C) 354,63 -0,11 -879,92 0,10 -2475,54 2,54 

194/12/3 (C) 389,72 -0,20 807,78 0,24 -2292,71 0,25 

194/50/3 (C) 389,72 -0,20 -807,71 0,24 -2291,98 4,18 

195/13/3 (C) 434,48 -0,31 720,35 0,36 -2070,48 -0,69 

195/51/3 (C) 434,48 -0,31 -720,22 0,36 -2069,09 5,58 

196/14/3 (C) 488,55 -0,50 623,23 0,47 -1815,30 -2,58 

196/52/3 (C) 488,55 -0,50 -622,97 0,47 -1812,71 7,45 

197/15/3 (C) 542,01 -0,74 527,94 0,55 -1556,05 -5,76 

197/53/3 (C) 542,01 -0,74 -527,38 0,55 -1550,39 9,13 

198/16/3 (C) 540,96 -0,79 440,24 0,62 -1309,95 -7,73 

198/54/3 (C) 540,96 -0,79 -439,07 0,62 -1298,27 8,11 

199/17/3 (C) 492,02 -0,39 361,25 0,69 -1084,82 -3,19 

199/55/3 (C) 492,02 -0,39 -359,30 0,69 -1065,31 4,59 

200/18/3 (C) 587,35 0,25 298,23 0,73 -909,93 8,70 
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200/56/3 (C) 587,35 0,25 -295,51 0,73 -882,78 3,66 

201/19/3 (C) 838,37 0,50 158,64 0,73 -476,17 12,00 

201/57/3 (C) 838,37 0,50 -155,36 0,73 -443,43 2,04 

202/20/3 (C) 0,00 0,02 5,01 0,00 -16,08 -0,49 

202/58/3 (C) 0,00 0,02 -5,11 0,00 -17,01 -0,92 

203/21/3 (C) -160,08 0,01 5,02 -0,01 -16,00 -0,35 

203/59/3 (C) -160,08 0,01 -5,10 -0,01 -16,74 -0,64 

204/22/3 (C) -268,67 0,00 5,03 -0,01 -16,24 -0,17 

204/60/3 (C) -268,67 0,00 -5,09 -0,01 -16,80 -0,17 

205/23/3 (C) -297,41 -0,01 5,04 -0,02 -16,79 -0,16 

205/61/3 (C) -297,41 -0,01 -5,08 -0,02 -17,17 0,04 

206/24/3 (C) -281,24 -0,01 5,05 -0,02 -17,49 -0,26 

206/62/3 (C) -281,24 -0,01 -5,07 -0,02 -17,71 -0,01 

207/25/3 (C) -254,24 -0,01 5,05 -0,01 -18,23 -0,35 

207/63/3 (C) -254,24 -0,01 -5,07 -0,01 -18,37 -0,15 

208/26/3 (C) -239,47 -0,01 5,06 -0,01 -18,96 -0,38 

208/64/3 (C) -239,47 -0,01 -5,06 -0,01 -19,04 -0,24 

209/27/3 (C) -225,10 0,00 5,06 -0,01 -19,62 -0,34 

209/65/3 (C) -225,10 0,00 -5,06 -0,01 -19,67 -0,25 
210/28/3 (C) -215,66 0,00 5,06 0,00 -20,12 -0,21 

210/66/3 (C) -215,66 0,00 -5,06 0,00 -20,13 -0,16 

211/29/3 (C) -210,25 0,00 5,06 0,00 -20,32 -0,01 

211/67/3 (C) -210,25 0,00 -5,06 0,00 -20,31 0,01 

212/30/3 (C) -215,48 0,00 5,06 0,01 -20,15 0,18 

212/68/3 (C) -215,48 0,00 -5,06 0,01 -20,10 0,20 

213/31/3 (C) -224,81 0,00 5,06 0,01 -19,68 0,28 

213/69/3 (C) -224,81 0,00 -5,06 0,01 -19,61 0,31 

214/32/3 (C) -239,15 0,00 5,06 0,01 -19,05 0,27 

214/70/3 (C) -239,15 0,00 -5,05 0,01 -18,95 0,35 

215/33/3 (C) -253,95 -0,01 5,07 0,01 -18,37 0,18 

215/71/3 (C) -253,95 -0,01 -5,05 0,01 -18,23 0,31 

216/34/3 (C) -281,00 -0,01 5,07 0,01 -17,71 0,04 

216/72/3 (C) -281,00 -0,01 -5,05 0,01 -17,49 0,23 

217/35/3 (C) -297,26 -0,01 5,08 0,01 -17,16 -0,02 

217/73/3 (C) -297,26 -0,01 -5,04 0,01 -16,80 0,13 

218/36/3 (C) -268,60 0,00 5,09 0,02 -16,79 0,19 

218/74/3 (C) -268,60 0,00 -5,03 0,02 -16,26 0,15 
219/37/3 (C) -160,05 0,02 5,09 0,02 -16,72 0,65 

219/75/3 (C) -160,05 0,02 -5,02 0,02 -16,02 0,35 

220/38/3 (C) 0,00 0,02 5,10 0,02 -16,98 0,92 

220/76/3 (C) 0,00 0,02 -5,02 0,02 -16,11 0,49 

221/1/3 (C) 86,10 0,01 5,78 -0,07 -17,45 -0,13 

221/40/3 (C) 86,10 0,01 -5,59 -0,07 -15,59 -0,26 

222/2/3 (C) 72,67 -0,04 5,81 0,25 -16,73 -0,46 

222/41/3 (C) 72,67 -0,04 -5,57 0,25 -14,37 0,31 

223/3/3 (C) 83,63 -0,04 5,84 0,38 -15,94 -0,42 

223/42/3 (C) 83,63 -0,04 -5,56 0,38 -13,10 0,43 

224/4/3 (C) 101,03 -0,05 5,90 0,35 -15,28 -0,54 

224/43/3 (C) 101,03 -0,05 -5,52 0,35 -11,43 0,47 

225/5/3 (C) 108,86 -0,06 5,98 0,19 -14,48 -0,70 

225/44/3 (C) 108,86 -0,06 -5,47 0,19 -9,32 0,54 

226/6/3 (C) 116,42 -0,07 6,05 -0,11 -13,24 -0,82 

226/45/3 (C) 116,42 -0,07 -5,45 -0,11 -7,06 0,65 

227/7/3 (C) 126,66 -0,08 6,08 -0,50 -11,37 -0,90 

227/46/3 (C) 126,66 -0,08 -5,47 -0,50 -5,15 0,75 
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228/8/3 (C) 138,50 -0,09 6,05 -0,95 -9,14 -0,99 

228/47/3 (C) 138,50 -0,09 -5,55 -0,95 -4,02 0,86 
229/9/3 (C) 148,55 -0,10 5,92 -1,27 -6,62 -1,04 

229/48/3 (C) 148,55 -0,10 -5,71 -1,27 -4,49 0,99 

230/10/3 (C) 149,08 -0,10 5,71 -1,27 -4,50 -0,99 

230/49/3 (C) 149,08 -0,10 -5,92 -1,27 -6,60 1,04 

231/11/3 (C) 139,92 -0,09 5,55 -0,94 -4,02 -0,88 

231/50/3 (C) 139,92 -0,09 -6,05 -0,94 -9,13 1,00 

232/12/3 (C) 128,57 -0,08 5,47 -0,48 -5,15 -0,77 

232/51/3 (C) 128,57 -0,08 -6,08 -0,48 -11,35 0,92 

233/13/3 (C) 118,39 -0,07 5,45 -0,08 -7,06 -0,67 

233/52/3 (C) 118,39 -0,07 -6,05 -0,08 -13,22 0,84 

234/14/3 (C) 110,51 -0,06 5,47 0,23 -9,31 -0,57 

234/53/3 (C) 110,51 -0,06 -5,98 0,23 -14,47 0,72 

235/15/3 (C) 102,25 -0,05 5,52 0,39 -11,41 -0,49 

235/54/3 (C) 102,25 -0,05 -5,90 0,39 -15,28 0,55 

236/16/3 (C) 84,39 -0,04 5,56 0,42 -13,08 -0,44 

236/55/3 (C) 84,39 -0,04 -5,84 0,42 -15,94 0,43 

237/17/3 (C) 73,11 -0,04 5,57 0,28 -14,34 -0,32 

237/56/3 (C) 73,11 -0,04 -5,81 0,28 -16,74 0,47 

238/18/3 (C) 86,35 0,01 5,59 -0,05 -15,56 0,25 
238/57/3 (C) 86,35 0,01 -5,78 -0,05 -17,48 0,14 

239/2/3 (C) 93,91 0,02 5,49 0,07 -14,63 -0,03 

239/39/3 (C) 93,91 0,02 -5,88 0,07 -18,47 -0,41 

240/3/3 (C) 71,06 0,04 5,50 -0,27 -13,64 0,23 

240/40/3 (C) 71,06 0,04 -5,88 -0,27 -17,54 -0,51 

241/4/3 (C) 66,07 0,01 5,51 -0,42 -12,62 0,05 

241/41/3 (C) 66,07 0,01 -5,89 -0,42 -16,48 -0,12 

242/5/3 (C) 74,19 0,01 5,49 -0,40 -11,17 0,05 

242/42/3 (C) 74,19 0,01 -5,93 -0,40 -15,58 -0,10 

243/6/3 (C) 85,24 0,03 5,46 -0,23 -9,20 0,24 

243/43/3 (C) 85,24 0,03 -6,00 -0,23 -14,61 -0,34 

244/7/3 (C) 99,84 0,05 5,44 0,08 -7,00 0,46 

244/44/3 (C) 99,84 0,05 -6,06 0,08 -13,28 -0,59 

245/8/3 (C) 115,20 0,07 5,47 0,48 -5,13 0,64 

245/45/3 (C) 115,20 0,07 -6,08 0,48 -11,38 -0,77 

246/9/3 (C) 131,13 0,08 5,55 0,93 -4,01 0,81 

246/46/3 (C) 131,13 0,08 -6,05 0,93 -9,14 -0,91 

247/10/3 (C) 143,67 0,09 5,71 1,27 -4,50 0,95 
247/47/3 (C) 143,67 0,09 -5,92 1,27 -6,60 -0,99 

248/11/3 (C) 143,15 0,09 5,92 1,27 -6,62 0,99 

248/48/3 (C) 143,15 0,09 -5,71 1,27 -4,49 -0,95 

249/12/3 (C) 129,74 0,08 6,05 0,94 -9,16 0,90 

249/49/3 (C) 129,74 0,08 -5,55 0,94 -4,01 -0,79 

250/13/3 (C) 113,34 0,07 6,08 0,50 -11,40 0,76 

250/50/3 (C) 113,34 0,07 -5,47 0,50 -5,13 -0,62 

251/14/3 (C) 97,93 0,05 6,06 0,10 -13,30 0,57 

251/51/3 (C) 97,93 0,05 -5,44 0,10 -7,01 -0,44 

252/15/3 (C) 83,64 0,03 6,00 -0,20 -14,62 0,32 

252/52/3 (C) 83,64 0,03 -5,46 -0,20 -9,21 -0,21 

253/16/3 (C) 73,02 0,01 5,93 -0,36 -15,59 0,08 

253/53/3 (C) 73,02 0,01 -5,49 -0,36 -11,19 -0,03 

254/17/3 (C) 65,34 0,01 5,89 -0,38 -16,48 0,11 

254/54/3 (C) 65,34 0,01 -5,51 -0,38 -12,64 -0,04 

255/18/3 (C) 70,65 0,04 5,88 -0,24 -17,52 0,50 
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255/55/3 (C) 70,65 0,04 -5,50 -0,24 -13,66 -0,22 

256/19/3 (C) 93,69 0,02 5,87 0,09 -18,45 0,40 

256/56/3 (C) 93,69 0,02 -5,50 0,09 -14,66 0,04 

257/20/3 (C) -43,25 -0,01 2,59 0,04 -8,37 -0,38 

257/59/3 (C) -43,17 -0,01 -2,60 0,04 -8,48 -0,25 

258/21/3 (C) -111,35 -0,02 2,57 0,19 -8,15 -0,35 

258/60/3 (C) -111,25 -0,02 -2,62 0,19 -8,70 0,02 

259/22/3 (C) -145,86 0,00 2,55 0,26 -8,13 -0,09 

259/61/3 (C) -145,74 0,00 -2,64 0,26 -9,07 0,00 

260/23/3 (C) -151,25 0,01 2,55 0,34 -8,37 0,08 

260/62/3 (C) -151,13 0,01 -2,66 0,34 -9,45 -0,16 

261/24/3 (C) -145,50 0,02 2,55 0,42 -8,72 0,11 

261/63/3 (C) -145,36 0,02 -2,67 0,42 -9,87 -0,29 

262/25/3 (C) -143,10 0,02 2,57 0,50 -9,16 0,09 

262/64/3 (C) -142,97 0,02 -2,68 0,50 -10,25 -0,35 

263/26/3 (C) -144,89 0,02 2,58 0,59 -9,60 0,08 

263/65/3 (C) -144,78 0,02 -2,68 0,59 -10,59 -0,37 

264/27/3 (C) -147,96 0,02 2,61 0,66 -10,07 0,08 

264/66/3 (C) -147,88 0,02 -2,68 0,66 -10,80 -0,31 
265/28/3 (C) -151,08 0,02 2,64 0,71 -10,51 0,12 

265/67/3 (C) -151,05 0,02 -2,67 0,71 -10,78 -0,21 

266/29/3 (C) -151,45 0,02 2,67 0,72 -10,79 0,22 

266/68/3 (C) -151,48 0,02 -2,64 0,72 -10,50 -0,13 

267/30/3 (C) -148,94 0,02 2,68 0,67 -10,80 0,32 

267/69/3 (C) -149,03 0,02 -2,61 0,67 -10,07 -0,10 

268/31/3 (C) -146,22 0,02 2,68 0,60 -10,60 0,38 

268/70/3 (C) -146,34 0,02 -2,58 0,60 -9,60 -0,10 

269/32/3 (C) -144,48 0,02 2,68 0,51 -10,25 0,37 

269/71/3 (C) -144,61 0,02 -2,57 0,51 -9,16 -0,10 

270/33/3 (C) -146,65 0,02 2,67 0,43 -9,86 0,30 

270/72/3 (C) -146,79 0,02 -2,55 0,43 -8,71 -0,13 

271/34/3 (C) -152,09 0,01 2,66 0,36 -9,44 0,17 

271/73/3 (C) -152,22 0,01 -2,55 0,36 -8,37 -0,10 

272/35/3 (C) -146,36 0,00 2,64 0,28 -9,06 0,01 

272/74/3 (C) -146,48 0,00 -2,55 0,28 -8,14 0,08 

273/36/3 (C) -111,59 -0,02 2,62 0,20 -8,69 -0,02 

273/75/3 (C) -111,68 -0,02 -2,57 0,20 -8,15 0,34 
274/37/3 (C) -43,32 -0,01 2,60 0,05 -8,47 0,25 

274/76/3 (C) -43,40 -0,01 -2,59 0,05 -8,38 0,37 

275/21/3 (C) -39,83 0,03 2,55 -0,05 -8,05 -0,07 

275/58/3 (C) -39,91 0,03 -2,63 -0,05 -8,83 -0,58 

276/22/3 (C) -111,56 0,03 2,59 -0,20 -8,36 0,08 

276/59/3 (C) -111,66 0,03 -2,60 -0,20 -8,51 -0,45 

277/23/3 (C) -152,06 0,00 2,62 -0,28 -8,83 -0,07 

277/60/3 (C) -152,18 0,00 -2,58 -0,28 -8,40 -0,05 

278/24/3 (C) -161,16 -0,02 2,64 -0,36 -9,30 -0,28 

278/61/3 (C) -161,28 -0,02 -2,57 -0,36 -8,54 0,20 

279/25/3 (C) -156,02 -0,03 2,66 -0,44 -9,77 -0,40 

279/62/3 (C) -156,16 -0,03 -2,56 -0,44 -8,81 0,23 

280/26/3 (C) -152,20 -0,03 2,67 -0,51 -10,19 -0,44 

280/63/3 (C) -152,33 -0,03 -2,57 -0,51 -9,22 0,18 

281/27/3 (C) -151,56 -0,03 2,68 -0,60 -10,56 -0,42 

281/64/3 (C) -151,67 -0,03 -2,59 -0,60 -9,64 0,14 

282/28/3 (C) -152,16 -0,02 2,68 -0,67 -10,79 -0,34 

282/65/3 (C) -152,25 -0,02 -2,61 -0,67 -10,09 0,12 
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283/29/3 (C) -153,46 -0,02 2,67 -0,71 -10,79 -0,23 

283/66/3 (C) -153,49 -0,02 -2,64 -0,71 -10,51 0,15 
284/30/3 (C) -153,00 -0,02 2,64 -0,71 -10,52 -0,14 

284/67/3 (C) -152,97 -0,02 -2,66 -0,71 -10,78 0,23 

285/31/3 (C) -150,95 -0,02 2,61 -0,66 -10,10 -0,11 

285/68/3 (C) -150,87 -0,02 -2,68 -0,66 -10,78 0,34 

286/32/3 (C) -149,93 -0,03 2,59 -0,59 -9,64 -0,13 

286/69/3 (C) -149,81 -0,03 -2,68 -0,59 -10,56 0,41 

287/33/3 (C) -150,51 -0,03 2,57 -0,50 -9,22 -0,16 

287/70/3 (C) -150,38 -0,03 -2,67 -0,50 -10,19 0,42 

288/34/3 (C) -154,60 -0,03 2,56 -0,42 -8,82 -0,21 

288/71/3 (C) -154,46 -0,03 -2,66 -0,42 -9,78 0,38 

289/35/3 (C) -160,12 -0,02 2,57 -0,34 -8,54 -0,18 

289/72/3 (C) -159,99 -0,02 -2,64 -0,34 -9,31 0,26 

290/36/3 (C) -151,44 0,00 2,58 -0,26 -8,39 0,06 

290/73/3 (C) -151,32 0,00 -2,62 -0,26 -8,84 0,06 

291/37/3 (C) -111,27 0,03 2,60 -0,19 -8,50 0,45 

291/74/3 (C) -111,17 0,03 -2,59 -0,19 -8,38 -0,08 

292/38/3 (C) -39,74 0,03 2,63 -0,04 -8,82 0,58 

292/75/3 (C) -39,67 0,03 -2,55 -0,04 -8,07 0,07 

293/1/3 (C) -20,85 0,06 3,96 0,00 -11,52 0,29 
293/59/3 (C) -20,32 0,06 -4,24 0,00 -14,33 -0,84 

294/2/3 (C) -74,51 0,01 3,87 0,26 -10,41 0,01 

294/60/3 (C) -73,83 0,01 -4,33 0,26 -15,06 -0,20 

295/3/3 (C) -86,81 0,00 3,74 0,38 -8,98 0,03 

295/61/3 (C) -85,94 0,00 -4,47 0,38 -16,37 0,02 

296/4/3 (C) -78,06 0,00 3,59 0,45 -7,39 0,03 

296/62/3 (C) -77,00 0,00 -4,64 0,45 -17,99 -0,01 

297/5/3 (C) -69,07 0,00 3,42 0,48 -5,46 0,01 

297/63/3 (C) -67,80 0,00 -4,84 0,48 -19,93 -0,07 

298/6/3 (C) -67,89 0,00 3,22 0,46 -3,15 -0,05 

298/64/3 (C) -66,42 0,00 -5,06 0,46 -22,09 -0,04 

299/7/3 (C) -64,39 -0,02 3,01 0,41 -0,57 -0,21 

299/65/3 (C) -62,73 -0,02 -5,30 0,41 -24,33 0,14 

300/8/3 (C) -61,71 -0,05 2,83 0,31 1,88 -0,48 

300/66/3 (C) -59,92 -0,05 -5,52 0,31 -26,28 0,46 

301/9/3 (C) -59,73 -0,08 2,70 0,20 3,75 -0,76 

301/67/3 (C) -57,89 -0,08 -5,68 0,20 -27,56 0,85 

302/10/3 (C) -61,55 -0,09 2,66 0,13 4,46 -0,88 
302/68/3 (C) -59,76 -0,09 -5,72 0,13 -27,67 1,10 

303/11/3 (C) -63,53 -0,09 2,73 0,13 3,56 -0,79 

303/69/3 (C) -61,87 -0,09 -5,62 0,13 -26,52 1,12 

304/12/3 (C) -66,77 -0,08 2,90 0,19 1,43 -0,61 

304/70/3 (C) -65,29 -0,08 -5,41 0,19 -24,50 0,98 

305/13/3 (C) -69,47 -0,06 3,12 0,24 -1,22 -0,42 

305/71/3 (C) -68,19 -0,06 -5,16 0,24 -22,15 0,76 

306/14/3 (C) -79,27 -0,04 3,35 0,29 -3,96 -0,25 

306/72/3 (C) -78,22 -0,04 -4,90 0,29 -19,74 0,50 

307/15/3 (C) -86,17 -0,03 3,56 0,30 -6,38 -0,19 

307/73/3 (C) -85,30 -0,03 -4,67 0,30 -17,62 0,32 

308/16/3 (C) -82,29 -0,04 3,73 0,26 -8,30 -0,30 

308/74/3 (C) -81,61 -0,04 -4,49 0,26 -15,96 0,44 

309/17/3 (C) -48,72 -0,06 3,84 0,19 -9,74 -0,46 

309/75/3 (C) -48,19 -0,06 -4,36 0,19 -14,95 0,85 

310/18/3 (C) 15,71 -0,06 3,91 0,04 -10,81 -0,32 
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310/76/3 (C) 16,12 -0,06 -4,28 0,04 -14,57 0,98 

311/40/3 (C) 15,08 -0,06 3,91 0,02 -10,83 -0,32 

311/20/3 (C) 15,49 -0,06 -4,28 0,02 -14,55 0,98 

312/41/3 (C) -49,28 -0,06 3,84 0,17 -9,75 -0,46 

312/21/3 (C) -48,75 -0,06 -4,36 0,17 -14,94 0,85 

313/42/3 (C) -82,68 -0,04 3,73 0,23 -8,31 -0,30 

313/22/3 (C) -82,00 -0,04 -4,49 0,23 -15,95 0,44 

314/43/3 (C) -86,28 -0,03 3,56 0,27 -6,39 -0,19 

314/23/3 (C) -85,41 -0,03 -4,67 0,27 -17,62 0,33 

315/44/3 (C) -79,06 -0,04 3,35 0,27 -3,97 -0,25 

315/24/3 (C) -78,00 -0,04 -4,90 0,27 -19,75 0,50 

316/45/3 (C) -68,88 -0,06 3,12 0,23 -1,23 -0,42 

316/25/3 (C) -67,60 -0,06 -5,16 0,23 -22,16 0,77 

317/46/3 (C) -65,84 -0,08 2,90 0,18 1,43 -0,61 

317/26/3 (C) -64,36 -0,08 -5,41 0,18 -24,51 0,99 

318/47/3 (C) -62,33 -0,09 2,73 0,12 3,57 -0,79 

318/27/3 (C) -60,67 -0,09 -5,62 0,12 -26,53 1,12 

319/48/3 (C) -60,26 -0,09 2,66 0,12 4,47 -0,88 

319/28/3 (C) -58,47 -0,09 -5,72 0,12 -27,68 1,10 
320/49/3 (C) -58,68 -0,08 2,70 0,21 3,76 -0,76 

320/29/3 (C) -56,84 -0,08 -5,68 0,21 -27,57 0,85 

321/50/3 (C) -61,14 -0,04 2,83 0,32 1,89 -0,48 

321/30/3 (C) -59,35 -0,04 -5,53 0,32 -26,29 0,46 

322/51/3 (C) -64,34 -0,02 3,01 0,42 -0,55 -0,21 

322/31/3 (C) -62,68 -0,02 -5,31 0,42 -24,33 0,13 

323/52/3 (C) -68,26 0,00 3,22 0,48 -3,14 -0,04 

323/32/3 (C) -66,78 0,00 -5,06 0,48 -22,09 -0,04 

324/53/3 (C) -69,70 0,00 3,42 0,50 -5,45 0,02 

324/33/3 (C) -68,42 0,00 -4,84 0,50 -19,92 -0,08 

325/54/3 (C) -78,81 0,00 3,59 0,47 -7,39 0,04 

325/34/3 (C) -77,75 0,00 -4,64 0,47 -17,98 -0,01 

326/55/3 (C) -87,61 0,00 3,74 0,40 -8,98 0,03 

326/35/3 (C) -86,75 0,00 -4,47 0,40 -16,36 0,02 

327/56/3 (C) -75,28 0,01 3,87 0,28 -10,42 0,02 

327/36/3 (C) -74,61 0,01 -4,33 0,28 -15,04 -0,20 

328/57/3 (C) -21,52 0,06 3,96 0,01 -11,53 0,29 

328/37/3 (C) -20,99 0,06 -4,23 0,01 -14,31 -0,83 
 

Ρίνακασ 8.8 – Εντάςεισ ςε όλα τα μζλθ τθσ δικτυωτισ γζφυρασ 

 

8.3.7 Πρια εξάντλθςθσ των μελϊν του φορζα 

Ραρακάτω παρουςιάηεται ζνα πίνακασ που εμφανίηει το όριο εξάντλθςθσ όλων των μελϊν 

του φορζα. Ουςιαςτικά αυτό το όριο είναι ο λόγοσ τθσ δράςθσ ςχεδιαςμοφ του μζλουσ 

προσ τθν αντοχι ςχεδιαςμοφ του μζλουσ (Ρίνακασ 8.9). Με αυτό τον τρόπο μποροφμε να 

διαπιςτϊςουμε πόςο κοντά βρίςκεται το κάκε μζλοσ ςτθν αςτοχία του. 
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Μζλοσ 
Διατομι 
Μζλουσ 

Υλικό 
Πριο 

Εξάντλθςθσ 
Ρερίπτωςθ 
Φόρτιςθσ 

1 CHS 559x32 S355 0.25 3 kat+SW 

2 CHS 559x32 S355 0.49 3 kat+SW 

3 CHS 559x32 S355 0.62 3 kat+SW 

4 CHS 559x32 S355 0.71 3 kat+SW 

5 CHS 559x32 S355 0.78 3 kat+SW 

6 CHS 559x32 S355 0.84 3 kat+SW 

7 CHS 559x32 S355 0.88 3 kat+SW 

8 CHS 559x32 S355 0.90 3 kat+SW 

9 CHS 559x32 S355 0.91 3 kat+SW 

10 CHS 559x32 S355 0.91 3 kat+SW 

11 CHS 559x32 S355 0.91 3 kat+SW 

12 CHS 559x32 S355 0.88 3 kat+SW 

13 CHS 559x32 S355 0.84 3 kat+SW 

14 CHS 559x32 S355 0.79 3 kat+SW 

15 CHS 559x32 S355 0.72 3 kat+SW 

16 CHS 559x32 S355 0.62 3 kat+SW 

17 CHS 559x32 S355 0.49 3 kat+SW 

18 CHS 559x32 S355 0.24 3 kat+SW 
19 CHS 559x32 S355 0.19 3 kat+SW 

20 CHS 559x32 S355 0.38 3 kat+SW 

21 CHS 559x32 S355 0.54 3 kat+SW 

22 CHS 559x32 S355 0.66 3 kat+SW 

23 CHS 559x32 S355 0.74 3 kat+SW 

24 CHS 559x32 S355 0.80 3 kat+SW 

25 CHS 559x32 S355 0.83 3 kat+SW 

26 CHS 559x32 S355 0.85 3 kat+SW 

27 CHS 559x32 S355 0.86 3 kat+SW 

28 CHS 559x32 S355 0.86 3 kat+SW 

29 CHS 559x32 S355 0.85 3 kat+SW 

30 CHS 559x32 S355 0.83 3 kat+SW 

31 CHS 559x32 S355 0.79 3 kat+SW 

32 CHS 559x32 S355 0.74 3 kat+SW 

33 CHS 559x32 S355 0.65 3 kat+SW 

34 CHS 559x32 S355 0.53 3 kat+SW 

35 CHS 559x32 S355 0.37 3 kat+SW 

36 CHS 559x32 S355 0.18 3 kat+SW 
37 CHS 559x32 S355 0.24 3 kat+SW 

38 CHS 559x32 S355 0.49 3 kat+SW 

39 CHS 559x32 S355 0.63 3 kat+SW 

40 CHS 559x32 S355 0.73 3 kat+SW 

41 CHS 559x32 S355 0.80 3 kat+SW 

42 CHS 559x32 S355 0.85 3 kat+SW 

43 CHS 559x32 S355 0.89 3 kat+SW 

44 CHS 559x32 S355 0.92 3 kat+SW 

45 CHS 559x32 S355 0.92 3 kat+SW 

46 CHS 559x32 S355 0.92 3 kat+SW 

47 CHS 559x32 S355 0.91 3 kat+SW 

48 CHS 559x32 S355 0.89 3 kat+SW 

49 CHS 559x32 S355 0.85 3 kat+SW 

50 CHS 559x32 S355 0.79 3 kat+SW 

51 CHS 559x32 S355 0.72 3 kat+SW 

52 CHS 559x32 S355 0.62 3 kat+SW 

53 CHS 559x32 S355 0.50 3 kat+SW 
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54 CHS 559x32 S355 0.25 3 kat+SW 

55 CHS 559x32 S355 0.17 3 kat+SW 

56 CHS 559x32 S355 0.36 3 kat+SW 

57 CHS 559x32 S355 0.53 3 kat+SW 

58 CHS 559x32 S355 0.64 3 kat+SW 

59 CHS 559x32 S355 0.73 3 kat+SW 

60 CHS 559x32 S355 0.79 3 kat+SW 

61 CHS 559x32 S355 0.83 3 kat+SW 

62 CHS 559x32 S355 0.85 3 kat+SW 

63 CHS 559x32 S355 0.86 3 kat+SW 

64 CHS 559x32 S355 0.86 3 kat+SW 

65 CHS 559x32 S355 0.85 3 kat+SW 

66 CHS 559x32 S355 0.83 3 kat+SW 

67 CHS 559x32 S355 0.79 3 kat+SW 

68 CHS 559x32 S355 0.74 3 kat+SW 

69 CHS 559x32 S355 0.65 3 kat+SW 

70 CHS 559x32 S355 0.53 3 kat+SW 

71 CHS 559x32 S355 0.37 3 kat+SW 

72 CHS 559x32 S355 0.18 3 kat+SW 
73 CHS 406.4x32 S355 0.60 3 kat+SW 

74 CHS 406.4x32 S355 0.14 3 kat+SW 

75 CHS 406.4x32 S355 0.16 3 kat+SW 

76 CHS 406.4x32 S355 0.51 3 kat+SW 

77 CHS 406.4x32 S355 0.58 3 kat+SW 

78 CHS 406.4x32 S355 0.67 3 kat+SW 

79 CHS 406.4x32 S355 0.75 3 kat+SW 

80 CHS 406.4x32 S355 0.82 3 kat+SW 

81 CHS 406.4x32 S355 0.89 3 kat+SW 

82 CHS 406.4x32 S355 0.91 3 kat+SW 

83 CHS 406.4x32 S355 0.89 3 kat+SW 

84 CHS 406.4x32 S355 0.82 3 kat+SW 

85 CHS 406.4x32 S355 0.75 3 kat+SW 

86 CHS 406.4x32 S355 0.67 3 kat+SW 

87 CHS 406.4x32 S355 0.58 3 kat+SW 

88 CHS 406.4x32 S355 0.52 3 kat+SW 

89 CHS 406.4x32 S355 0.16 3 kat+SW 

90 CHS 406.4x32 S355 0.15 3 kat+SW 
91 CHS 406.4x32 S355 0.63 3 kat+SW 

92 CHS 406.4x32 S355 0.63 3 kat+SW 

93 CHS 406.4x32 S355 0.15 3 kat+SW 

94 CHS 406.4x32 S355 0.16 3 kat+SW 

95 CHS 406.4x32 S355 0.51 3 kat+SW 

96 CHS 406.4x32 S355 0.58 3 kat+SW 

97 CHS 406.4x32 S355 0.67 3 kat+SW 

98 CHS 406.4x32 S355 0.75 3 kat+SW 

99 CHS 406.4x32 S355 0.82 3 kat+SW 

100 CHS 406.4x32 S355 0.88 3 kat+SW 

101 CHS 406.4x32 S355 0.91 3 kat+SW 

102 CHS 406.4x32 S355 0.88 3 kat+SW 

103 CHS 406.4x32 S355 0.82 3 kat+SW 

104 CHS 406.4x32 S355 0.75 3 kat+SW 

105 CHS 406.4x32 S355 0.67 3 kat+SW 

106 CHS 406.4x32 S355 0.58 3 kat+SW 

107 CHS 406.4x32 S355 0.51 3 kat+SW 

108 CHS 406.4x32 S355 0.16 3 kat+SW 
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109 CHS 406.4x32 S355 0.14 3 kat+SW 

110 CHS 406.4x32 S355 0.61 3 kat+SW 
111 CHS 406.4x25 S355 0.19 3 kat+SW 

112 CHS 406.4x25 S355 0.21 3 kat+SW 

113 CHS 406.4x25 S355 0.16 3 kat+SW 

114 CHS 406.4x25 S355 0.12 3 kat+SW 

115 CHS 406.4x25 S355 0.10 3 kat+SW 

116 CHS 406.4x25 S355 0.12 3 kat+SW 

117 CHS 406.4x25 S355 0.13 3 kat+SW 

118 CHS 406.4x25 S355 0.15 3 kat+SW 

119 CHS 406.4x25 S355 0.46 3 kat+SW 

120 CHS 406.4x25 S355 0.50 3 kat+SW 

121 CHS 406.4x25 S355 0.52 3 kat+SW 

122 CHS 406.4x25 S355 0.52 3 kat+SW 

123 CHS 406.4x25 S355 0.51 3 kat+SW 

124 CHS 406.4x25 S355 0.48 3 kat+SW 

125 CHS 406.4x25 S355 0.46 3 kat+SW 

126 CHS 406.4x25 S355 0.43 3 kat+SW 

127 CHS 406.4x25 S355 0.42 3 kat+SW 

128 CHS 406.4x25 S355 0.48 3 kat+SW 

129 CHS 406.4x25 S355 0.46 3 kat+SW 
130 CHS 406.4x25 S355 0.41 3 kat+SW 

131 CHS 406.4x25 S355 0.43 3 kat+SW 

132 CHS 406.4x25 S355 0.46 3 kat+SW 

133 CHS 406.4x25 S355 0.48 3 kat+SW 

134 CHS 406.4x25 S355 0.51 3 kat+SW 

135 CHS 406.4x25 S355 0.52 3 kat+SW 

136 CHS 406.4x25 S355 0.52 3 kat+SW 

137 CHS 406.4x25 S355 0.50 3 kat+SW 

138 CHS 406.4x25 S355 0.46 3 kat+SW 

139 CHS 406.4x25 S355 0.15 3 kat+SW 

140 CHS 406.4x25 S355 0.14 3 kat+SW 

141 CHS 406.4x25 S355 0.12 3 kat+SW 

142 CHS 406.4x25 S355 0.11 3 kat+SW 

143 CHS 406.4x25 S355 0.12 3 kat+SW 

144 CHS 406.4x25 S355 0.16 3 kat+SW 

145 CHS 406.4x25 S355 0.21 3 kat+SW 

146 CHS 406.4x25 S355 0.19 3 kat+SW 

147 CHS 406.4x25 S355 0.19 3 kat+SW 
148 CHS 406.4x25 S355 0.21 3 kat+SW 

149 CHS 406.4x25 S355 0.16 3 kat+SW 

150 CHS 406.4x25 S355 0.12 3 kat+SW 

151 CHS 406.4x25 S355 0.11 3 kat+SW 

152 CHS 406.4x25 S355 0.12 3 kat+SW 

153 CHS 406.4x25 S355 0.14 3 kat+SW 

154 CHS 406.4x25 S355 0.15 3 kat+SW 

155 CHS 406.4x25 S355 0.46 3 kat+SW 

156 CHS 406.4x25 S355 0.50 3 kat+SW 

157 CHS 406.4x25 S355 0.52 3 kat+SW 

158 CHS 406.4x25 S355 0.52 3 kat+SW 

159 CHS 406.4x25 S355 0.51 3 kat+SW 

160 CHS 406.4x25 S355 0.48 3 kat+SW 

161 CHS 406.4x25 S355 0.46 3 kat+SW 

162 CHS 406.4x25 S355 0.43 3 kat+SW 

163 CHS 406.4x25 S355 0.41 3 kat+SW 
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164 CHS 406.4x25 S355 0.47 3 kat+SW 

165 CHS 406.4x25 S355 0.49 3 kat+SW 

166 CHS 406.4x25 S355 0.43 3 kat+SW 

167 CHS 406.4x25 S355 0.43 3 kat+SW 

168 CHS 406.4x25 S355 0.46 3 kat+SW 

169 CHS 406.4x25 S355 0.48 3 kat+SW 

170 CHS 406.4x25 S355 0.51 3 kat+SW 

171 CHS 406.4x25 S355 0.52 3 kat+SW 

172 CHS 406.4x25 S355 0.52 3 kat+SW 

173 CHS 406.4x25 S355 0.50 3 kat+SW 

174 CHS 406.4x25 S355 0.46 3 kat+SW 

175 CHS 406.4x25 S355 0.15 3 kat+SW 

176 CHS 406.4x25 S355 0.14 3 kat+SW 

177 CHS 406.4x25 S355 0.12 3 kat+SW 

178 CHS 406.4x25 S355 0.10 3 kat+SW 

179 CHS 406.4x25 S355 0.12 3 kat+SW 

180 CHS 406.4x25 S355 0.16 3 kat+SW 

181 CHS 406.4x25 S355 0.21 3 kat+SW 

182 CHS 406.4x25 S355 0.19 3 kat+SW 
183 CHS 508x40 S355 0.29 3 kat+SW 

184 CHS 508x40 S355 0.39 3 kat+SW 

185 CHS 508x40 S355 0.43 3 kat+SW 

186 CHS 508x40 S355 0.52 3 kat+SW 

187 CHS 508x40 S355 0.60 3 kat+SW 

188 CHS 508x40 S355 0.68 3 kat+SW 

189 CHS 508x40 S355 0.75 3 kat+SW 

190 CHS 508x40 S355 0.82 3 kat+SW 

191 CHS 508x40 S355 0.87 3 kat+SW 

192 CHS 508x40 S355 0.89 3 kat+SW 

193 CHS 508x40 S355 0.87 3 kat+SW 

194 CHS 508x40 S355 0.82 3 kat+SW 

195 CHS 508x40 S355 0.75 3 kat+SW 

196 CHS 508x40 S355 0.68 3 kat+SW 

197 CHS 508x40 S355 0.60 3 kat+SW 

198 CHS 508x40 S355 0.52 3 kat+SW 

199 CHS 508x40 S355 0.43 3 kat+SW 

200 CHS 508x40 S355 0.39 3 kat+SW 
201 CHS 508x40 S355 0.29 3 kat+SW 

202 CHS 219.1x10 S355 0.12 3 kat+SW 

203 CHS 219.1x10 S355 0.07 3 kat+SW 

204 CHS 219.1x10 S355 0.12 3 kat+SW 

205 CHS 219.1x10 S355 0.13 3 kat+SW 

206 CHS 219.1x10 S355 0.12 3 kat+SW 

207 CHS 219.1x10 S355 0.11 3 kat+SW 

208 CHS 219.1x10 S355 0.10 3 kat+SW 

209 CHS 219.1x10 S355 0.10 3 kat+SW 

210 CHS 219.1x10 S355 0.09 3 kat+SW 

211 CHS 219.1x10 S355 0.09 3 kat+SW 

212 CHS 219.1x10 S355 0.09 3 kat+SW 

213 CHS 219.1x10 S355 0.10 3 kat+SW 

214 CHS 219.1x10 S355 0.10 3 kat+SW 

215 CHS 219.1x10 S355 0.11 3 kat+SW 

216 CHS 219.1x10 S355 0.12 3 kat+SW 

217 CHS 219.1x10 S355 0.13 3 kat+SW 

218 CHS 219.1x10 S355 0.12 3 kat+SW 



255  Κεφάλαιο 8 

 

    
Διπλωματική Εργαςία Ανδρέα Μπέντα - ΕΜΠ - 2011 

 

219 CHS 219.1x10 S355 0.07 3 kat+SW 

220 CHS 219.1x10 S355 0.12 3 kat+SW 
221 CHS 244.5x10 S355 0.46 3 kat+SW 

222 CHS 244.5x10 S355 0.40 3 kat+SW 

223 CHS 244.5x10 S355 0.44 3 kat+SW 

224 CHS 244.5x10 S355 0.52 3 kat+SW 

225 CHS 244.5x10 S355 0.57 3 kat+SW 

226 CHS 244.5x10 S355 0.62 3 kat+SW 

227 CHS 244.5x10 S355 0.68 3 kat+SW 

228 CHS 244.5x10 S355 0.75 3 kat+SW 

229 CHS 244.5x10 S355 0.81 3 kat+SW 

230 CHS 244.5x10 S355 0.81 3 kat+SW 

231 CHS 244.5x10 S355 0.76 3 kat+SW 

232 CHS 244.5x10 S355 0.69 3 kat+SW 

233 CHS 244.5x10 S355 0.63 3 kat+SW 

234 CHS 244.5x10 S355 0.57 3 kat+SW 

235 CHS 244.5x10 S355 0.52 3 kat+SW 

236 CHS 244.5x10 S355 0.45 3 kat+SW 

237 CHS 244.5x10 S355 0.40 3 kat+SW 

238 CHS 244.5x10 S355 0.46 3 kat+SW 

239 CHS 244.5x10 S355 0.50 3 kat+SW 
240 CHS 244.5x10 S355 0.40 3 kat+SW 

241 CHS 244.5x10 S355 0.37 3 kat+SW 

242 CHS 244.5x10 S355 0.40 3 kat+SW 

243 CHS 244.5x10 S355 0.46 3 kat+SW 

244 CHS 244.5x10 S355 0.54 3 kat+SW 

245 CHS 244.5x10 S355 0.63 3 kat+SW 

246 CHS 244.5x10 S355 0.72 3 kat+SW 

247 CHS 244.5x10 S355 0.79 3 kat+SW 

248 CHS 244.5x10 S355 0.79 3 kat+SW 

249 CHS 244.5x10 S355 0.72 3 kat+SW 

250 CHS 244.5x10 S355 0.62 3 kat+SW 

251 CHS 244.5x10 S355 0.53 3 kat+SW 

252 CHS 244.5x10 S355 0.45 3 kat+SW 

253 CHS 244.5x10 S355 0.40 3 kat+SW 

254 CHS 244.5x10 S355 0.37 3 kat+SW 

255 CHS 244.5x10 S355 0.40 3 kat+SW 

256 CHS 244.5x10 S355 0.50 3 kat+SW 

257 CHS 219.1x5 S355 0.04 3 kat+SW 
258 CHS 219.1x5 S355 0.09 3 kat+SW 

259 CHS 219.1x5 S355 0.12 3 kat+SW 

260 CHS 219.1x5 S355 0.13 3 kat+SW 

261 CHS 219.1x5 S355 0.12 3 kat+SW 

262 CHS 219.1x5 S355 0.12 3 kat+SW 

263 CHS 219.1x5 S355 0.12 3 kat+SW 

264 CHS 219.1x5 S355 0.12 3 kat+SW 

265 CHS 219.1x5 S355 0.13 3 kat+SW 

266 CHS 219.1x5 S355 0.13 3 kat+SW 

267 CHS 219.1x5 S355 0.13 3 kat+SW 

268 CHS 219.1x5 S355 0.12 3 kat+SW 

269 CHS 219.1x5 S355 0.12 3 kat+SW 

270 CHS 219.1x5 S355 0.12 3 kat+SW 

271 CHS 219.1x5 S355 0.13 3 kat+SW 

272 CHS 219.1x5 S355 0.12 3 kat+SW 

273 CHS 219.1x5 S355 0.09 3 kat+SW 
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274 CHS 219.1x5 S355 0.04 3 kat+SW 

275 CHS 219.1x5 S355 0.03 3 kat+SW 

276 CHS 219.1x5 S355 0.09 3 kat+SW 

277 CHS 219.1x5 S355 0.13 3 kat+SW 

278 CHS 219.1x5 S355 0.14 3 kat+SW 

279 CHS 219.1x5 S355 0.13 3 kat+SW 

280 CHS 219.1x5 S355 0.13 3 kat+SW 

281 CHS 219.1x5 S355 0.13 3 kat+SW 

282 CHS 219.1x5 S355 0.13 3 kat+SW 

283 CHS 219.1x5 S355 0.13 3 kat+SW 

284 CHS 219.1x5 S355 0.13 3 kat+SW 

285 CHS 219.1x5 S355 0.13 3 kat+SW 

286 CHS 219.1x5 S355 0.13 3 kat+SW 

287 CHS 219.1x5 S355 0.13 3 kat+SW 

288 CHS 219.1x5 S355 0.13 3 kat+SW 

289 CHS 219.1x5 S355 0.14 3 kat+SW 

290 CHS 219.1x5 S355 0.13 3 kat+SW 

291 CHS 219.1x5 S355 0.09 3 kat+SW 

292 CHS 219.1x5 S355 0.03 3 kat+SW 
293 CHS 219.1x8 S355 0.01 3 kat+SW 

294 CHS 219.1x8 S355 0.04 3 kat+SW 

295 CHS 219.1x8 S355 0.05 3 kat+SW 

296 CHS 219.1x8 S355 0.04 3 kat+SW 

297 CHS 219.1x8 S355 0.04 3 kat+SW 

298 CHS 219.1x8 S355 0.04 3 kat+SW 

299 CHS 219.1x8 S355 0.04 3 kat+SW 

300 CHS 219.1x8 S355 0.04 3 kat+SW 

301 CHS 219.1x8 S355 0.05 3 kat+SW 

302 CHS 219.1x8 S355 0.05 3 kat+SW 

303 CHS 219.1x8 S355 0.04 3 kat+SW 

304 CHS 219.1x8 S355 0.04 3 kat+SW 

305 CHS 219.1x8 S355 0.04 3 kat+SW 

306 CHS 219.1x8 S355 0.04 3 kat+SW 

307 CHS 219.1x8 S355 0.05 3 kat+SW 

308 CHS 219.1x8 S355 0.04 3 kat+SW 

309 CHS 219.1x8 S355 0.03 3 kat+SW 

310 CHS 219.1x8 S355 0.24 3 kat+SW 
311 CHS 219.1x8 S355 0.23 3 kat+SW 

312 CHS 219.1x8 S355 0.03 3 kat+SW 

313 CHS 219.1x8 S355 0.04 3 kat+SW 

314 CHS 219.1x8 S355 0.05 3 kat+SW 

315 CHS 219.1x8 S355 0.04 3 kat+SW 

316 CHS 219.1x8 S355 0.04 3 kat+SW 

317 CHS 219.1x8 S355 0.04 3 kat+SW 

318 CHS 219.1x8 S355 0.04 3 kat+SW 

319 CHS 219.1x8 S355 0.05 3 kat+SW 

320 CHS 219.1x8 S355 0.05 3 kat+SW 

321 CHS 219.1x8 S355 0.04 3 kat+SW 

322 CHS 219.1x8 S355 0.04 3 kat+SW 

323 CHS 219.1x8 S355 0.04 3 kat+SW 

324 CHS 219.1x8 S355 0.04 3 kat+SW 

325 CHS 219.1x8 S355 0.04 3 kat+SW 

326 CHS 219.1x8 S355 0.05 3 kat+SW 

327 CHS 219.1x8 S355 0.04 3 kat+SW 

328 CHS 219.1x8 S355 0.01 3 kat+SW 
Ρίνακασ 8.9 – Πρια εξάντλθςθσ των μελϊν του φορζα 
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8.3.8 Αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων του Robot 

Σε αυτι τθ παράγραφο κα προςπακιςουμε να αξιολογιςουμε τθν ορκότθτα των 

αποτελεςμάτων τθσ ςτατικισ επίλυςθσ του φορζα από το πρόγραμμα Robot. Για το λόγο 

αυτό κα ελζγξουμε με το χζρι τα μζλθ των κφριων δοκϊν που υφίςτανται τθ μζγιςτθ 

καταπόνθςθ. Ζτςι επιλζγουμε να εξετάςουμε το μζγιςτα εφελκυόμενο μζλοσ τθσ κάτω 

κφριασ δοκοφ (Μζλοσ 27) και το μζγιςτα κλιβόμενο μζλοσ τθσ άνω κφριασ δοκοφ (Μζλοσ 9) 

τθσ δικτυωτισ γζφυρασ.  

 

Μζλοσ 27 

Το Μζλοσ 27 (Σχιμα 8.26) ανικει ςτθ κάτω κφρια δοκό τθσ οποίασ τα μζλθ εφελκφονται. Το 

μζλοσ αυτό δζχεται τθ μζγιςτθ αξονικι εφελκυςτικι δφναμθ και αποτελεί το πιο κρίςιμο 

μζλοσ τθσ δοκοφ. Ραρακάτω κα γίνει πλιρθσ ζλεγχοσ του μζλουσ και εφρεςθ τθσ αντοχισ 

του μζςω υπολογιςμϊν με το χζρι. Στθ ςυνζχεια θ αντοχι αυτι κα ςυγκρικεί με αυτι που 

προςδιορίηει το πρόγραμμα ςτατικϊν επιλφςεων Robot ϊςτε να αξιολογθκεί θ ορκότθτα 

των αποτελεςμάτων του προγράμματοσ. 

 

Σχιμα 8.26 – Απεικόνιςθ Μζλουσ 27 ςτθ δικτυωτι γζφυρα 

 

Ραρακάτω παρουςιάηεται ζνασ πίνακασ με τα χαρακτθριςτικά τθσ διατομισ του μζλουσ 

(Ρίνακασ 8.10) . 
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ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΑ ΡΕΙΓΑΦΘ ΣΥΜΒΟΛΟΥ 

ΜΕΛΟΣ 27  

ΙΔΙΟΤΘΤΕΣ ΔΙΑΤΟΜΘΣ : CHS 559x32 

Ax 529,53 cm2 ΕΜΒΑΔΟ ΔΙΑΤΟΜΘΣ 

Ay 337,11 cm2 Εμβαδό διάτμθςθσ - Υ άξονασ 

Az 337,11 cm2 Εμβαδό διάτμθςθσ - Η άξονασ 

Ix 369.019,90 cm4 ΣΤΕΡΤΙΚΘ ΣΤΑΘΕΑ 

Iy 184.510,00 cm4 ΟΡΘ ΑΔΑΝΕΙΑΣ ΔΙΑΤΟΜΘΣ ΡΕΙ ΤΟΝ ΑΞΟΝΑ Υ 

Iz 184.510,00 cm4 ΟΡΘ ΑΔΑΝΕΙΑΣ ΔΙΑΤΟΜΘΣ ΡΕΙ ΤΟΝ ΑΞΟΝΑ Η 

Wply 8.898,25 cm3 ΡΛΑΣΤΙΚΘ ΟΡΘ ΑΝΤΙΣΤΑΣΘΣ ΡΕΙ ΤΟΝ (ΚΥΙΟ) ΑΞΟΝΑ Υ 

Wplz 8.898,25 cm3 ΡΛΑΣΤΙΚΘ ΟΡΘ ΑΝΤΙΣΤΑΣΘΣ ΡΕΙ ΤΟΝ (ΑΣΘΕΝΘ) ΑΞΟΝΑ Η 

h 55,90 cm ΥΨΟΣ ΔΙΑΤΟΜΘΣ 

b 55,90 cm ΡΛΑΤΟΣ ΔΙΑΤΟΜΘΣ 

tf 3,20 cm ΡΑΧΟΣ ΡΕΛΜΑΤΟΣ 

tw 3,20 cm ΡΑΧΟΣ ΚΟΜΟΥ 

ry 18,70 cm ΑΚΤΙΝΑ ΑΔΑΝΕΙΑΣ - ΑΞΟΝΑΣ Υ 

rz 18,70 cm ΑΚΤΙΝΑ ΑΔΑΝΕΙΑΣ - ΑΞΟΝΑΣ Η 
 

Ρίνακασ 8.10 – Χαρακτθριςτικά διατομισ του μζλουσ 

 

Στθ ςυνζχεια παρουςιάηονται πλθροφορίεσ ςχετικά με το υλικό και τθ κατθγορία τθσ 

διατομισ του μζλουσ (Ρίνακεσ 8.11-8.12). 

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΕΣ 
ΜΟΝ
ΑΔΑ 

ΡΕΙΓΑΦΘ ΣΥΜΒΟΛΟΥ 
ΚΑΝΟΝΙ
ΣΜΟΣ 

ΥΛΙΚΟ 

ΟΝΟΜΑ     S355  ( S355 )   

fy 355,00 MPa ΑΝΤΟΧΘ ΔΙΑΟΘΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (3.2) 

fu 490,00 MPa Οριακι εφελκυςτικι αντοχι - χαρακτθριςτικι τιμι (3.2) 

gM0 1,00   ΜΕΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΘΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (6.1.(1)) 

gM1 1,00   ΜΕΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΘΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (6.1.(1)) 

gM2 1,25   ΜΕΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΘΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (6.1.(1)) 
 

Ρίνακασ 8.11 – Υλικό και ςυντελεςτζσ αςφαλείασ του μζλουσ 

 

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΕΣ 
ΜΟΝ
ΑΔΑ 

ΡΕΙΓΑΦΘ ΣΥΜΒΟΛΟΥ 
ΚΑΝΟΝΙΣ

ΜΟΣ 

ΚΑΤΘΓΟΙΑ ΔΙΑΤΟΜΘΣ 

KLF 1   ΤΑΞΘ ΡΕΛΜΑΤΟΣ (5.5.2) 

KLW 1   ΤΑΞΘ ΚΟΜΟΥ (5.5.2) 

KL 1   ΤΥΡΟΣ ΔΙΑΤΟΜΘΣ (5.5.2) 
Ρίνακασ 8.12 – Κατθγορία διατομζσ του μζλουσ 
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Ραρουςιάηονται οι δράςεισ ςχεδιαςμοφ του μζλουσ (Ρίνακασ 8.13). 

 

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΕΣ 
ΜΟΝΑ

ΔΑ 
ΡΕΙΓΑΦΘ ΣΥΜΒΟΛΟΥ 

ΚΑΝΟ
ΝΙΣΜΟ

Σ 

ΕΣΩΤΕΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΕ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ ΣΘΜΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ 

N,Ed -16.097,78 kN ΑΞΟΝΙΚΘ (ΕΦΕΛΚΥΣΤΙΚΘ) ΔΥΝΑΜΘ Ν.Εd   

Tt,Ed -16,47 kN*m ΟΡΘ ΣΤΕΨΘΣ   

My,Ed 249,75 kN*m ΟΡΘ ΚΑΜΨΘΣ Μy.Ed   

Mz,Ed -27,01 kN*m ΟΡΘ ΚΑΜΨΘΣ Μz.Ed   

Vy,Ed -1,94 kN ΔΥΝΑΜΘ ΔΙΑΤΜΘΣΘΣ Vy.Ed   

Vz,Ed 3,64 kN ΔΥΝΑΜΘ ΔΙΑΤΜΘΣΘΣ Vz.Ed   

ΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ ΣΘΜΕΙΑ ΤΘΣ ΔΙΑΤΟΜΘΣ 

Tau,ty,Ed 1,25 MPa ΔΙΑΤΜΘΤΙΚΘ ΤΑΣΘ ΛΟΓΩ ΣΤΕΡΤΙΚΘΣ ΟΡΘΣ Tt.Ed (6.2.7) 

Tau,tz,Ed 1,25 MPa ΔΙΑΤΜΘΤΙΚΘ ΤΑΣΘ ΛΟΓΩ ΣΤΕΡΤΙΚΘΣ ΟΡΘΣ Tt.Ed (6.2.7) 
 

Ρίνακασ 8.13 – Δράςεισ ςχεδιαςμοφ του μζλουσ 

 

Στον επόμενο πίνακα (Ρίνακασ 8.14) παρουςιάηονται οι αντοχζσ ςχεδιαςμοφ του μζλουσ. 

Για κάκε ζνα μζγεκοσ που παρατίκεται ζχει βρεκεί και θ αντίςτοιχθ τιμι του μεγζκουσ 

μζςω υπολογιςμϊν που ζγιναν με το χζρι. Με αυτό τον τρόπο μποροφμε να αξιολογιςουμε 

τθν ορκότθτα των αποτελεςμάτων του προγράμματοσ ςτατικϊν επιλφςεων Robot. 
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ΣΥΜΒΟΛΟ 
ΤΙΜΕΣ 

(ROBOT) 

ΤΙΜΕΣ 
(ΜΕ ΤΟ 

ΧΕΙ) 

ΜΟΝΑ
ΔΑ 

ΡΕΙΓΑΦΘ ΣΥΜΒΟΛΟΥ 
ΚΑΝΟΝΙΣ

ΜΟΣ 

ΑΝΤΟΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΘΣ ΔΙΑΤΟΜΘΣ 

Nt,Rd 18.681,80 18.798,32 kN 
ΕΦΕΛΚΥΣΤΙΚΘ ΑΝΤΟΧΘ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
ΤΘΣ ΟΛΙΚΘΣ ΔΙΑΤΟΜΘΣ 

(6.2.3) 

ΡΕΙ ΤΟΝ ΑΞΟΝΑ Υ ΤΘΣ ΔΙΑΤΟΜΘΣ 

My,pl,Rd 3.158,88 3.158,88 kN*m 
ΡΛΑΣΤΙΚΘ ΟΡΘ ΑΝΤΟΧΘΣ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

(6.2.5.(2)) 

My,c,Rd 3.158,88 3.158,88 kN*m ΟΡΘ ΑΝΤΟΧΘΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (6.2.5.(2)) 

My,N,Rd 706,30 665,70 kN*m 
ΜΕΙΩΜΕΝΘ ΡΛΑΣΤ. ΟΡΘ ΑΝΤΟΧΘΣ 
ΣΧΕΔ. ΛΟΓΩ ΑΞΟΝΙΚΘΣ 

(6.2.9.1) 

Vy,c,Rd 6.909,36 6.909,38 kN 
ΡΛΑΣΤΙΚΘ ΔΙΑΤΜΘΤΙΚΘ ΑΝΤΟΧΘ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

(6.2.6.(2)) 

Vy,T,Rd 6.867,35 6.867,25 kN ΑΝΤΟΧΘ ΣΕ ΔΙΑΤΜΘΣΘ ΚΑΙ ΣΤΕΨΘ (6.2.7) 

ΡΕΙ ΤΟΝ ΑΞΟΝΑ Η ΤΘΣ ΔΙΑΤΟΜΘΣ 

Mz,pl,Rd 3.158,88 3.158,88 kN*m 
ΡΛΑΣΤΙΚΘ ΟΡΘ ΑΝΤΟΧΘΣ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

(6.2.5.(2)) 

Mz,c,Rd 3.158,88 3.158,88 kN*m ΟΡΘ ΑΝΤΟΧΘΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (6.2.5.(2)) 

Mz,N,Rd 706,30 665,70 kN*m 
ΜΕΙΩΜΕΝΘ ΡΛΑΣ. ΟΡΘ ΑΝΤΟΧΘΣ 
ΣΧΕΔ. ΛΟΓΩ ΑΞΟΝΙΚΘΣ 

(6.2.9.1) 

Vz,c,Rd 6.909,36 6.909,38 kN 
ΡΛΑΣΤΙΚΘ ΔΙΑΤΜΘΤΙΚΘ ΑΝΤΟΧΘ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

(6.2.6.(2)) 

Vz,T,Rd 6.867,35 6.867,25 kN ΑΝΤΟΧΘ ΣΕ ΔΙΑΤΜΘΣΘ ΚΑΙ ΣΤΕΨΘ (6.2.7) 
 

Ρίνακασ 8.14 – Αντοχζσ ςχεδιαςμοφ τθσ διατομισ 

 

Στθ ςυνζχεια παρουςιάηεται ζνασ πίνακασ (Ρίνακασ 8.15) όπου γίνεται ζλεγχοσ απομείωςθσ 

τθσ πλαςτικισ ροπισ αντοχισ λόγω επίδραςθσ τθσ αξονικισ δφναμθσ, ζλεγχοσ απομείωςθσ 

τθσ πλαςτικισ ροπισ αντοχισ λόγω παρουςίασ διάτμθςθσ και τζλοσ ζλεγχοσ ςε 

ςυνδυαςμζνθ διατμθτικι δφναμθ και ςτρεπτικι ροπι. 
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ΣΥΜΒΟΛΟ 
ΤΙΜΕΣ 

(Robot) 

ΤΙΜΕΣ 
(ΜΕ ΤΟ 

ΧΕΙ) 

ΜΟΝΑ
ΔΑ 

ΡΕΙΓΑΦΘ ΣΥΜΒΟΛΟΥ 
ΚΑΝΟΝΙΣ

ΜΟΣ 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΟΜΘΣ ΣΕ ΚΑΜΨΘ ΡΕΙ ΤΟΝ ΑΞΟΝΑ Υ ΚΑΙ ΑΞΟΝΙΚΘ ΔΥΝΑΜΘ (ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΑΡΟΜΕΙΩΣΘΣ ΡΛΑΣΤΙΚΘΣ ΟΡΘΣ ΑΝΤΟΧΘΣ ΛΟΓΩ ΕΡΙΔΑΣΘΣ ΤΘΣ ΑΞΟΝΙΚΘΣ ΔΥΝΑΜΘΣ) 

N,Ed -16.097,78   kN ΑΞΟΝΙΚΘ ΔΥΝΑΜΘ Ν.Εd   

Νpl,Rd 
 

18.798,32 kN ΕΦΕΛΚΥΣΤΙΚΘ ΑΝΤΟΧΘ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ   

0,25*Νpl,Rd 
 

4.699,58 kN αρα NEd > 0,25*Νpl,Rd   

άρα χρειάηετα να γίνει πόβλεψθ για τθν επίδραςθ τθσ αξονικισ ςτθ πλαςτικι ροπι αντοχισ 

My,pl,Rd 3.158,88 3.158,88 kN*m 
ΡΛΑΣΤΙΚΘ ΟΡΘ ΑΝΤΟΧΘΣ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΡΕΙ ΤΟΝ Υ 

  

n 
 

0,86   n = Ned/Νpl,Rd   

a 
 

0,64   a = (2*A/π)/Α   

My,N,Rd 
 

665,70 kN*m My,N,Rd = My,pl,Rd*(1-n)/(1-0,5*a)   

ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΟΜΘΣ ΣΕ ΚΑΜΨΘ ΡΕΙ ΤΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ Υ,Η ΚΑΙ ΤΕΜΝΟΥΣΑΣ ΔΥΝΑΜΘ (ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΑΡΟΜΕΙΩΣΘΣ ΡΛΑΣΤΙΚΘΣ ΟΡΘΣ ΑΝΤΟΧΘΣ ΛΟΓΩ ΡΑΟΥΣΙΑΣ ΔΙΑΤΜΘΣΘΣ) 

Vy,Ed -1,94   kN ΔΥΝΑΜΘ ΔΙΑΤΜΘΣΘΣ Vy.Ed 

Vz,Ed 3,64   kN ΔΥΝΑΜΘ ΔΙΑΤΜΘΣΘΣ Vz.Ed 

Vy,c,Rd   6.909,38 kN 
ΡΛΑΣΤΙΚΘ ΔΙΑΤΜΘΤΙΚΘ ΑΝΤΟΧΘ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

(6.2.6.(2)) 

Vz,c,Rd   6.909,38 kN 
ΡΛΑΣΤΙΚΘ ΔΙΑΤΜΘΤΙΚΘ ΑΝΤΟΧΘ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

(6.2.6.(2)) 

0,5*Vy,c,R
d 

  3.454,69       

0,5*Vz,c,R
d 

  3.454,69       

Vy,Ed < 0,5*Vy,c,Rd και Vz,Ed < 0,5*Vz,c,Rd αρα δεν απαιτείται απομείωςθ τθσ πλαςτικισ ροπισ 
αντοχισ λόγω διάτμθςθσ 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΟΜΘΣ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΘ ΔΙΑΤΜΘΤΙΚΘ ΔΥΝΑΜΘ ΚΑΙ ΣΤΕΡΤΙΚΘ ΟΡΘ 

Tau,ty,Ed 1,25   MPa 
ΔΙΑΤΜΘΤΙΚΘ ΤΑΣΘ ΛΟΓΩ 
ΣΤΕΡΤΙΚΘΣ ΟΡΘΣ Tt.Ed 

(6.2.7) 

Vy,pl,Rd   6.909,38 kN 
ΡΛΑΣΤΙΚΘ ΔΙΑΤΜΘΤΙΚΘ ΑΝΤΟΧΘ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

  

Vy,T,Rd   6.867,25 kN 
Vy,pl,T,Rd = (1-
Tau,ty,Ed/((fy/3^0,5)/γΜΟ)*Vy,pl,Rd 

  

 

Ρίνακασ 8.15 - Ζλεγχοσ απομείωςθσ πλαςτικισ ροπισ αντοχισ λόγω επίδραςθσ τθσ αξονικισ δφναμθσ, ζλεγχοσ 
απομείωςθσ τθσ πλαςτικισ ροπισ αντοχισ λόγω παρουςίασ διάτμθςθσ και ζλεγχοσ ςε ςυνδυαςμζνθ διατμθτικι δφναμθ 
και ςτρεπτικι ροπι 

 

Τζλοσ παρουςιάηεται μια ςφνοψθ όλων των ελζγχων τθσ διατομισ ςε μορφι λόγων. Στον 

αρικμθτι τοποκετοφνται οι δράςεισ ςχεδιαςμοφ και ςτον παρονομαςτι οι αντοχζσ 

ςχεδιαςμοφ (Ρίνακασ 8.16). 

 

 



Στατική επίλυςη Δικτυωτήσ Γέφυρασ  262 
 

  
Διερεφνθςθ Υπολογιςτικϊν Μεκόδων Ραραμετρικοφ Σχεδιαςμοφ Καταςκευϊν 
 

ΣΥΜΒΟΛΟ 
ΤΙΜΕΣ 

(ROBOT) 

ΤΙΜΕΣ 
(ΜΕ ΤΟ 

ΧΕΙ) 
ΡΕΙΓΑΦΘ ΣΥΜΒΟΛΟΥ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜ
ΟΣ 

ΕΞΙΣΩΣΕΙ ΕΡΑΛΘΘΕΥΣΘΣ 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΟΜΘΣ 

UFS[Nt] 0,86 0,86 N,Ed/Nt,Rd (6.2.3.(1)) 

UFS[NtMy
Mz] 

0,13 0,14 
(My,Ed/My,N,Rd)^ 2.00 + 
(Mz,Ed/Mz,N,Rd)^2.00 

(6.2.9.1.(6)) 

UFS[Vy] 0,00 0,00 Vy,Ed/Vy,T,Rd (6.2.6-7) 

UFS[Vz] 0,00 0,00 Vz,Ed/Vz,T,Rd (6.2.6-7) 

UFS[VyT] 0,01 0,01 Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) (6.2.6) 

UFS[VzT] 0,01 0,01 Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) (6.2.6) 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΛΟΓΟΣ 

  0,86 0,86 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΘΣ ΑΡΟΔΟΤΙΚOΤΘΤΑΣ 
ΔΙΑΤΟΜΘ 

ΟΚ 
 

Ρίνακασ 8.16 – Συνολικόσ ζλεγχοσ διατομισ 

 

Μζλοσ 9 

Το Μζλοσ 9 (Σχιμα 8.27) ανικει ςτθν άνω κφρια δοκό τθσ οποίασ τα μζλθ κλίβονται. Το 

μζλοσ αυτό δζχεται τθ μζγιςτθ αξονικι κλιπτικι δφναμθ και αποτελεί το πιο κρίςιμο μζλοσ 

τθσ δοκοφ. Ραρακάτω κα γίνει πλιρθσ ζλεγχοσ του μζλουσ και εφρεςθ τθσ αντοχισ του 

μζςω υπολογιςμϊν με το χζρι. Στθ ςυνζχεια θ αντοχι αυτι κα ςυγκρικεί με αυτι που 

προςδιορίηει το πρόγραμμα ςτατικϊν επιλφςεων Robot ϊςτε να αξιολογθκεί θ ορκότθτα 

των αποτελεςμάτων του προγράμματοσ. 

 

 

Σχιμα 8.27 – Απεικόνιςθ Μζλουσ 9 ςτθ δικτυωτι γζφυρα 

 

Ραρακάτω παρουςιάηεται ζνασ πίνακασ με τα χαρακτθριςτικά τθσ διατομισ του μζλουσ 

(Ρίνακασ 8.17). 
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ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΑ ΡΕΙΓΑΦΘ ΣΥΜΒΟΛΟΥ 

ΜΕΛΟΣ 9 

ΙΔΙΟΤΘΤΕΣ ΔΙΑΤΟΜΘΣ : CHS 559x32 

Ax 529,53 cm2 ΕΜΒΑΔΟ ΔΙΑΤΟΜΘΣ 

Ay 337,11 cm2 Εμβαδό διάτμθςθσ - Υ άξονασ 

Az 337,11 cm2 Εμβαδό διάτμθςθσ - Η άξονασ 

Ix 369.019,90 cm4 ΣΤΕΡΤΙΚΘ ΣΤΑΘΕΑ 

Iy 184.510,00 cm4 ΟΡΘ ΑΔΑΝΕΙΑΣ ΔΙΑΤΟΜΘΣ ΡΕΙ ΤΟΝ ΑΞΟΝΑ Υ 

Iz 184.510,00 cm4 ΟΡΘ ΑΔΑΝΕΙΑΣ ΔΙΑΤΟΜΘΣ ΡΕΙ ΤΟΝ ΑΞΟΝΑ Η 

Wply 8.898,25 cm3 ΡΛΑΣΤΙΚΘ ΟΡΘ ΑΝΤΙΣΤΑΣΘΣ ΡΕΙ ΤΟΝ (ΚΥΙΟ) ΑΞΟΝΑ Υ 

Wplz 8.898,25 cm3 ΡΛΑΣΤΙΚΘ ΟΡΘ ΑΝΤΙΣΤΑΣΘΣ ΡΕΙ ΤΟΝ (ΑΣΘΕΝΘ) ΑΞΟΝΑ Η 

h 55,90 cm ΥΨΟΣ ΔΙΑΤΟΜΘΣ 

b 55,90 cm ΡΛΑΤΟΣ ΔΙΑΤΟΜΘΣ 

tf 3,20 cm ΡΑΧΟΣ ΡΕΛΜΑΤΟΣ 

tw 3,20 cm ΡΑΧΟΣ ΚΟΜΟΥ 

ry 18,70 cm ΑΚΤΙΝΑ ΑΔΑΝΕΙΑΣ - ΑΞΟΝΑΣ Υ 

rz 18,70 cm ΑΚΤΙΝΑ ΑΔΑΝΕΙΑΣ - ΑΞΟΝΑΣ Η 
Ρίνακασ 8.17 – Χαρακτθριςτικά διατομισ του μζλουσ 

Στθ ςυνζχεια παρουςιάηονται πλθροφορίεσ ςχετικά με το υλικό και τθ κατθγορία τθσ 

διατομισ του μζλουσ (Ρίνακασ 8.18-8.19). 

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΕΣ 
ΜΟΝ
ΑΔΑ 

ΡΕΙΓΑΦΘ ΣΥΜΒΟΛΟΥ 
ΚΑΝΟΝΙ
ΣΜΟΣ 

ΥΛΙΚΟ 

ΟΝΟΜΑ     S355  ( S355 )   

fy 355,00 MPa ΑΝΤΟΧΘ ΔΙΑΟΘΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (3.2) 

fu 490,00 MPa Οριακι εφελκυςτικι αντοχι - χαρακτθριςτικι τιμι (3.2) 

gM0 1,00   ΜΕΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΘΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (6.1.(1)) 

gM1 1,00   ΜΕΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΘΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (6.1.(1)) 

gM2 1,25   ΜΕΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΘΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (6.1.(1)) 
Ρίνακασ 8.18 – Υλικό και ςυντελεςτζσ αςφαλείασ του μζλουσ 

 

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΑ ΡΕΙΓΑΦΘ ΣΥΜΒΟΛΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 

ΚΑΤΘΓΟΙΑ ΔΙΑΤΟΜΘΣ 

cf 3,2 cm ΡΛΑΤΟΣ ΡΕΛΜΑΤΟΣ (ΡΙΝΑΚΑΣ 5.2) 

tf 3,2 cm ΡΑΧΟΣ ΡΕΛΜΑΤΟΣ (ΡΙΝΑΚΑΣ 5.2) 

cf/tf 1,00   ΛΥΓΘΟΤΘΤΑ ΡΕΛΜΑΤΟΣ (ΡΙΝΑΚΑΣ 5.2) 

KLF 1   ΚΑΤΘΓΟΙΑ ΡΕΛΜΑΤΟΣ (5.5.2) 

cw 55,9 cm ΥΨΟΣ ΚΟΜΟΥ (ΡΙΝΑΚΑΣ 5.2) 

tw 3,2 cm ΡΑΧΟΣ ΚΟΜΟΥ (ΡΙΝΑΚΑΣ 5.2) 

cw/tw 17,47   ΛΥΓΘΟΤΘΤΑ ΚΟΜΟΥ (ΡΙΝΑΚΑΣ 5.2) 

KLW 1   ΚΑΤΘΓΟΙΑ ΚΟΜΟΥ (5.5.2) 

KL 1   ΚΑΤΘΓΟΙΑ ΔΙΑΤΟΜΘΣ (5.5.2) 
Ρίνακασ 8.19 – Κατθγορία διατομισ του μζλουσ 
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Ραρουςιάηονται οι δράςεισ ςχεδιαςμοφ του μζλουσ (Ρίνακασ 5.20). 

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΕΣ 
ΜΟΝΑ

ΔΑ 
ΡΕΙΓΑΦΘ ΣΥΜΒΟΛΟΥ 

ΔΙΑΤΟ
ΜΘ 

ΕΣΩΤΕΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΕ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ ΣΘΜΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ 

N,Ed 15.698,48 kN ΑΞΟΝΙΚΘ ΔΥΝΑΜΘ Ν.Εd 

Tt,Ed 46,74 kN*m ΟΡΘ ΣΤΕΨΘΣ 

My,Ed 249,95 kN*m ΟΡΘ ΚΑΜΨΘΣ Μy.Ed 

Mz,Ed -13,90 kN*m ΟΡΘ ΚΑΜΨΘΣ Μz.Ed 

Vy,Ed -4,33 kN ΔΥΝΑΜΘ ΔΙΑΤΜΘΣΘΣ Vy.Ed 

Vz,Ed 6,85 kN ΔΥΝΑΜΘ ΔΙΑΤΜΘΣΘΣ Vz.Ed 

ΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ ΣΘΜΕΙΑ ΤΘΣ ΔΙΑΤΟΜΘΣ 

Tau,ty,Ed 3,54 MPa ΔΙΑΤΜΘΤΙΚΘ ΤΑΣΘ ΛΟΓΩ ΣΤΕΡΤΙΚΘΣ ΟΡΘΣ Tt.Ed (6.2.7) 

Tau,tz,Ed 3,54 MPa ΔΙΑΤΜΘΤΙΚΘ ΤΑΣΘ ΛΟΓΩ ΣΤΕΡΤΙΚΘΣ ΟΡΘΣ Tt.Ed (6.2.7) 
 

Ρίνακασ 8.20 – Δράςεισ ςχεδιαςμοφ του μζλουσ 

 

Στον επόμενο πίνακα (Ρίνακασ 8.21) παρουςιάηεται θ αντοχι του κλιβόμενου μζλουσ ςε 

καμπτικό λυγιςμό. Για κάκε ζνα μζγεκοσ που παρατίκεται ζχει βρεκεί και θ αντίςτοιχθ τιμι 

του μεγζκουσ μζςω υπολογιςμϊν που ζγιναν με το χζρι. Με αυτό τον τρόπο μποροφμε να 

αξιολογιςουμε τθν ορκότθτα των αποτελεςμάτων του προγράμματοσ ςτατικϊν επιλφςεων 

Robot. 

ΣΥΜΒΟ
ΛΟ 

ΤΙΜΕΣ 
(Robot) 

ΤΙΜΕΣ 
(ΜΕ ΤΟ 

ΧΕΙ) 

ΜΟ
ΝΑ
ΔΑ 

ΡΕΙΓΑΦΘ ΣΥΜΒΟΛΟΥ 
ΚΑΝΟΝΙΣΜ

ΟΣ 

ΡΑΑΜΕΤΟΙ ΑΝΑΛΥΣΘΣ ΚΑΜΡΤΙΚΟΥ ΛΥΓΙΣΜΟΥ 

ΚΑΜΡΤΙΚΟΣ ΛΥΓΙΣΜΟΣ ΡΕΙ ΤΟΝ ΑΞΟΝΑ Υ ΤΘΣ ΔΙΑΤΟΜΘΣ 

L 4,47 4,47 m ΜΘΚΟΣ ΜΕΛΟΥΣ   

ΚΑΜΡΥ
ΛΘ,y 

a a   ΚΑΜΡΥΛΘ ΛΥΓΙΣΜΟΥ 
(ΡΙΝΑΚΑΣ 
6.2) 

β 0,90 0,90   
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΘΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΜΘΚΟΥΣ 
ΛΥΓΙΣΜΟΥ 

  

Lcr,y 4,02 4,02 m ΕΝΕΓΟ ΜΘΚΟΣ ΛΥΓΙΣΜΟΥ (6.3.1.2.(1)) 

Lamy 21,55 21,51   ΛΟΓΟΣ ΛΥΓΘΟΤΘΤΑΣ (6.3.1.2.(1)) 

Lam_y 0,28 0,28   ΑΝΘΓΜΕΝΘ ΛΥΓΘΟΤΘΤΑ (6.3.1.2.(1)) 

alfa,y 0,21 0,21   ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΘΣ ΑΤΕΛΕΙΩΝ (6.3.1.2.(2)) 

fi,y 0,55 0,55   ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΘΣ ΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Χ (6.3.1.2.(1)) 

Xy 0,98 0,98   ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΘΣ ΜΕΙΩΣΘΣ ΓΙΑ ΛΥΓΙΣΜΟ (6.3.1.2.(1)) 

Ny,b,Rd 18.453,29 18.455,56 kN 
ΑΝΤΟΧΘ ΣΕ ΛΥΓΙΣΜΟ ΘΛΙΒΟΜΕΝΟΥ 
ΜΕΛΟΥΣ 

(6.3.1.1.(3)) 

ΚΑΜΡΤΙΚΟΣ ΛΥΓΙΣΜΟΣ ΡΕΙ ΤΟΝ ΑΞΟΝΑ Η ΤΘΣ ΔΙΑΤΟΜΘΣ 

L 4,47 4,47 m ΜΘΚΟΣ ΜΕΛΟΥΣ   

ΚΑΜΡΥ
ΛΘ,z 

a a   ΚΑΜΡΥΛΘ ΛΥΓΙΣΜΟΥ 
(ΡΙΝΑΚΑΣ 
6.2) 
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β 0,90 0,90   
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΘΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΜΘΚΟΥΣ 
ΛΥΓΙΣΜΟΥ 

  

Lcr,z 4,02 4,02 m ΕΝΕΓΟ ΜΘΚΟΣ ΛΥΓΙΣΜΟΥ (6.3.1.2.(1)) 

Lamz 21,55 21,51   ΛΟΓΟΣ ΛΥΓΘΟΤΘΤΑΣ (6.3.1.2.(1)) 

Lam_y 0,28 0,28   ΑΝΘΓΜΕΝΘ ΛΥΓΘΟΤΘΤΑ (6.3.1.2.(1)) 

alfa,z 0,21 0,21   ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΘΣ ΑΤΕΛΕΙΩΝ (6.3.1.2.(2)) 

fi,z 0,55 0,55   ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΘΣ ΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Χ (6.3.1.2.(1)) 

Xz 0,98 0,98   ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΘΣ ΜΕΙΩΣΘΣ ΓΙΑ ΛΥΓΙΣΜΟ (6.3.1.2.(1)) 

Nz,b,Rd 18.453,29 18.455,56 kN 
ΑΝΤΟΧΘ ΣΕ ΛΥΓΙΣΜΟ ΘΛΙΒΟΜΕΝΟΥ 
ΜΕΛΟΥΣ 

(6.3.1.1.(3)) 

 

Ρίνακασ 8.21 – Αντοχι κλιβόμενου μζλουσ ςε λυγιςμό 

 

Στθ ςυνζχεια υπολογίηεται θ αντοχι του μζλουσ ςε ςτρεπτοκαμπτικό λυγιςμό (Ρίνακασ 

8.22). Για μζλθ με κοίλεσ διατομζσ δεν χρειάηονται ζλεγχο ςε ςτρεπτοκαμπτικό λυγιςμό (XLT 

= 1,00). 

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΕΣ ΡΕΙΓΑΦΘ ΣΥΜΒΟΛΟΥ 
ΚΑΝΟΝΙΣΜ

ΟΣ 

ΡΑΑΜΕΤΟΙ ΑΝΑΛΥΣΘΣ ΣΤΕΡΤΟΚΑΜΡΤΙΚΟΥ ΛΥΓΙΣΜΟΥ 

Μζλθ με κοίλεσ διατομζσ δεν χρειάηονται ζλεγχο ςε πλευρικό/ςτρεπτοκαμπτικό λυγιςμό → XLT = 
1,00 

XLT 1,00 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΘΣ ΜΕΙΩΣΘΣ ΓΙΑ ΣΤΕΡΤΟΚΑΜΡΤΙΚΟ ΛΥΓΙΣΜΟ (6.3.2.2.(1)) 

Mb,Rd 3158.88 3.158,88 kN*m 
ΑΝΤΟΧΘ ΣΕ ΣΤΕΡΤΟΚΑΜΡΤΙΚΟ 
ΛΥΓΙΣΜΟ 

(6.3.2.1.(3)) 

 

Ρίνακασ 8.22 – Αντοχι καμπτόμενου μζλουσ ςε λυγιςμό 

 

Στθ ςυνζχεια υπολογίηονται οι ςυντελεςτζσ αλλθλεπίδραςθσ kij. To πρόγραμμα ςτατικϊν 

επιλφςεων Robot υπολογίηει τουσ ςυντελεςτζσ χρθςιμοποιϊντασ τθ Μζκοδο 1 (Ρίνακασ 

8.23) του Ευρωκϊδικα 3 (Ραράρτθμα Α). Για λόγουσ ευκολίασ κατά τθν εφρεςθ των 

ςυντελεςτϊν με το χζρι κα χρθςιμοποιθκεί θ Μζκοδοσ 2 (Ρίνακασ 8.24) του Ευρωκϊδικα 3 

(Ραράρτθμα Β).  

ΣΥΜΒ
ΟΛΟ 

ΤΙΜΕΣ 
(Robot) 

ΜΟ
ΝΑ
ΔΑ 

ΡΕΙΓΑΦΘ ΣΥΜΒΟΛΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΛΛΘΛΕΡΙΔΑΣΘΣ 

ΡΑΑΤΘΜΑ Α 

L 4,47 m ΜΘΚΟΣ ΜΕΛΟΥΣ   

β 0,90   ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΘΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΜΘΚΟΥΣ ΛΥΓΙΣΜΟΥ   

Lt 4,02 m ΜΘΚΟΣ ΛΥΓΙΣΜΟΥ    

Ncr,y 236.257,08 kN ΦΟΤΙΟ ΛΥΓΙΣΜΟΥ Euler ΣΤΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ Υ (ΡΙΝΑΚΑΣ Α.1) 
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Ncr,z 236.257,08 kN ΦΟΤΙΟ ΛΥΓΙΣΜΟΥ Euler ΣΤΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ Η (ΡΙΝΑΚΑΣ Α.1) 

Miy 1,00   ΣΥΝΤ. ΥΡΟΛΟΓ. ΤΩΝ ΣΥΝΤ. ΑΛΛΕΛΕΡΙΔΑΣΘΣ kij (ΡΙΝΑΚΑΣ Α.1) 

Miz 1,00   ΣΥΝΤ. ΥΡΟΛΟΓ. ΤΩΝ ΣΥΝΤ. ΑΛΛΕΛΕΡΙΔΑΣΘΣ kij (ΡΙΝΑΚΑΣ Α.1) 

wy 1,35   
ΣΥΝΤ. ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΜΕ ΤΟ ΡΘΛΙΚΟ ΤΩΝ ΙΔΙΟΤ. ΤΘΣ 
ΔΙΑΤΟΜΘΣ 

(ΡΙΝΑΚΑΣ Α.1) 

wz 1,35   
ΣΥΝΤ. ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΜΕ ΤΟ ΡΘΛΙΚΟ ΤΩΝ ΙΔΙΟΤ. ΤΘΣ 
ΔΙΑΤΟΜΘΣ 

(ΡΙΝΑΚΑΣ Α.1) 

Lam_0 0,00   
ΣΧΕΤ. ΛΥΓΘ. ΕΝΑΝΤΙ ΡΛΑΓΙΟΣΤ. ΛΥΓΙΣ. (ΣΤΑΘ. 
ΟΡΘ) 

(ΡΙΝΑΚΑΣ Α.1) 

Cmy,0 1,00   
ΡΑΑΜΕΤ. ΣΧΕΤΙΚΘ ΜΕ ΤΘΝ ΚΑΤ. ΤΘΣ 
ΚΑΜΡΤ.ΟΡΘΣ 

(ΡΙΝΑΚΑΣ Α.2) 

Cmz,0 1,00   
ΡΑΑΜΕΤ. ΣΧΕΤΙΚΘ ΜΕ ΤΘΝ ΚΑΤ. ΤΘΣ 
ΚΑΜΡΤ.ΟΡΘΣ 

(ΡΙΝΑΚΑΣ Α.2) 

Cmy 1,00   
ΡΑΑΜΕΤ. ΣΧΕΤΙΚΘ ΜΕ ΤΘΝ ΚΑΤ. ΤΘΣ 
ΚΑΜΡΤ.ΟΡΘΣ 

(ΡΙΝΑΚΑΣ Α.1) 

Cmz 1,00   
ΡΑΑΜΕΤ. ΣΧΕΤΙΚΘ ΜΕ ΤΘΝ ΚΑΤ. ΤΘΣ 
ΚΑΜΡΤ.ΟΡΘΣ 

(ΡΙΝΑΚΑΣ Α.1) 

Cmy,0L
T 

1,00   
ΡΑΑΜΕΤ. ΣΧΕΤΙΚΘ ΜΕ ΤΘΝ ΚΑΤ. ΤΘΣ 
ΚΑΜΡΤ.ΟΡΘΣ 

(ΡΙΝΑΚΑΣ Α.2) 

CmyLT 0,00   
ΡΑΑΜΕΤ. ΣΧΕΤΙΚΘ ΜΕ ΤΘΝ ΚΑΤ. ΤΘΣ 
ΚΑΜΡΤ.ΟΡΘΣ 

(ΡΙΝΑΚΑΣ Α.1) 

CmLT 1,00   
ΡΑΑΜΕΤ. ΣΧΕΤΙΚΘ ΜΕ ΤΘΝ ΚΑΤ. ΤΘΣ 
ΚΑΜΡΤ.ΟΡΘΣ 

(ΡΙΝΑΚΑΣ Α.1) 

aLT 0,01   ΣΥΝΤ. ΥΡΟΛ. ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΛΛΘΛΕΡ. Kij (ΡΙΝΑΚΑΣ Α.1) 

bLT 0,00   ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΘΣ ΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Cyy (ΡΙΝΑΚΑΣ Α.1) 

Cyy 1,46   ΣΥΝΤ. ΥΡΟΛ. ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΛΛΘΛΕΡ. Kij (ΡΙΝΑΚΑΣ Α.1) 

cLT 0,00   ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΘΣ ΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Cyz (ΡΙΝΑΚΑΣ Α.1) 

Cyz 1,51   ΣΥΝΤ. ΥΡΟΛ. ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΛΛΘΛΕΡ. Kij (ΡΙΝΑΚΑΣ Α.1) 

dLT 0,00   ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΘΣ ΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Czy (ΡΙΝΑΚΑΣ Α.1) 

Czy 1,51   ΣΥΝΤ. ΥΡΟΛ. ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΛΛΘΛΕΡ. Kij (ΡΙΝΑΚΑΣ Α.1) 

eLT 0,00   ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΘΣ ΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Czz (ΡΙΝΑΚΑΣ Α.1) 

Czz 1,46   ΣΥΝΤ. ΥΡΟΛ. ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΛΛΘΛΕΡ. Kij (ΡΙΝΑΚΑΣ Α.1) 

kyy 0,74   ΡΑΑΜΕΤΟΣ ΑΛΛΘΛΕΡΙΔΑΣΘΣ (ΡΙΝΑΚΑΣ Α.1) 

kyz 0,43   ΡΑΑΜΕΤΟΣ ΑΛΛΘΛΕΡΙΔΑΣΘΣ (ΡΙΝΑΚΑΣ Α.1) 

kzy 0,43   ΡΑΑΜΕΤΟΣ ΑΛΛΘΛΕΡΙΔΑΣΘΣ (ΡΙΝΑΚΑΣ Α.1) 

kzz 0,74   ΡΑΑΜΕΤΟΣ ΑΛΛΘΛΕΡΙΔΑΣΘΣ (ΡΙΝΑΚΑΣ Α.1) 
 

Ρίνακασ 8.23 – Συντελεςτζσ αλλθλεπίδραςθσ – Μζκοδοσ 1 – Ραράρτθμα Α 

 

ΣΥΜΒΟΛ
Ο 

ΤΙΜΕΣ 
(ΜΕ ΤΟ 

ΧΕΙ) 

ΜΟΝΑ
ΔΑ 

ΡΕΙΓΑΦΘ ΣΥΜΒΟΛΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΛΛΘΛΕΡΙΔΑΣΘΣ 

ΡΑΑΤΘΜΑ B 

My,Ed,9 9 249,95 kN*m ΟΡΘ ΚΑΜΨΘΣ Μy.Ed ΣΤΟ ΑΚΟ 9 ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ 9 

My,Ed,10 9 239,83 kN*m ΟΡΘ ΚΑΜΨΘΣ Μy.Ed ΣΤΟ ΑΚΟ 10 ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ 9 

ψ 0,96   
ΡΑΑΜΕΤ. ΣΧΕΤΙΚΘ ΜΕ ΤΘΝ ΚΑΤ. ΤΘΣ 
ΚΑΜΡΤ.ΟΡΘΣ 

(ΡΙΝΑΚΑΣ Β.3) 



267  Κεφάλαιο 8 

 

    
Διπλωματική Εργαςία Ανδρέα Μπέντα - ΕΜΠ - 2011 

 

cmy 0,98   
ΡΑΑΜΕΤ. ΣΧΕΤΙΚΘ ΜΕ ΤΘΝ ΚΑΤ. ΤΘΣ 
ΚΑΜΡΤ.ΟΡΘΣ 

(ΡΙΝΑΚΑΣ Β.3) 

Mz,Ed,9 9 -13,90 kN*m ΟΡΘ ΚΑΜΨΘΣ Μz.Ed ΣΤΟ ΑΚΟ 9 ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ 9 

Mz,Ed,10 9 5,44 kN*m ΟΡΘ ΚΑΜΨΘΣ Μz.Ed ΣΤΟ ΑΚΟ 10 ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ 9 

ψ -0,39   
ΡΑΑΜΕΤ. ΣΧΕΤΙΚΘ ΜΕ ΤΘΝ ΚΑΤ. ΤΘΣ 
ΚΑΜΡΤ.ΟΡΘΣ 

(ΡΙΝΑΚΑΣ Β.3) 

cmz 0,44   
ΡΑΑΜΕΤ. ΣΧΕΤΙΚΘ ΜΕ ΤΘΝ ΚΑΤ. ΤΘΣ 
ΚΑΜΡΤ.ΟΡΘΣ 

(ΡΙΝΑΚΑΣ Β.3) 

λy 0,28   ΑΝΘΓΜΕΝΘ ΛΥΓΘΟΤΘΤΑ ΡΕΙ ΤΟΝ ΑΞΟΝΑ Υ (6.3.1.2.(1)) 

Xy 0,98   ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΘΣ ΜΕΙΩΣΘΣ ΓΙΑ ΛΥΓΙΣΜΟ (6.3.1.2.(1)) 

NEd 15.698,48 kN ΑΞΟΝΙΚΘ ΔΥΝΑΜΘ Ν.Εd   

NRk 18.798,32 kN ΑΝΤΟΧΘ ΡΛΘΟΥΣ ΔΙΑΤΟΜΘΣ ΣΕ ΔΙΑΟΘ   

γΜ1 1,00   ΜΕΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΘΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (6.1.(1)) 

kyy 1,05   ΡΑΑΜΕΤΟΣ ΑΛΛΘΛΕΡΙΔΑΣΘΣ (ΡΙΝΑΚΑΣ Β.1) 

kzy 0,63   ΡΑΑΜΕΤΟΣ ΑΛΛΘΛΕΡΙΔΑΣΘΣ (ΡΙΝΑΚΑΣ Β.1) 

λz 0,28   ΑΝΘΓΜΕΝΘ ΛΥΓΘΟΤΘΤΑ ΡΕΙ ΤΟΝ ΑΞΟΝΑ Η (6.3.1.2.(1)) 

Xz 0,98   ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΘΣ ΜΕΙΩΣΘΣ ΓΙΑ ΛΥΓΙΣΜΟ (6.3.1.2.(1)) 

NEd 15.698,48 kN ΑΞΟΝΙΚΘ ΔΥΝΑΜΘ Ν.Εd   

NRk 18.798,32 kN ΑΝΤΟΧΘ ΡΛΘΟΥΣ ΔΙΑΤΟΜΘΣ ΣΕ ΔΙΑΟΘ   

γΜ1 1,00   ΜΕΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΘΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (6.1.(1)) 

kzz 0,47   ΡΑΑΜΕΤΟΣ ΑΛΛΘΛΕΡΙΔΑΣΘΣ (ΡΙΝΑΚΑΣ Β.1) 

kyz 0,28   ΡΑΑΜΕΤΟΣ ΑΛΛΘΛΕΡΙΔΑΣΘΣ (ΡΙΝΑΚΑΣ Β.1) 
 

 Ρίνακασ 8.24 – Συντελεςτζσ αλλθλεπίδραςθσ – Μζκοδοσ 2 – Ραράρτθμα Β  

 

Ππωσ παρατθροφμε οι ςυντελεςτζσ αλλθλεπίδραςθσ που βρικαμε κάνοντασ τουσ 

υπολογιςμοφσ με το χζρι χρθςιμοποιϊντασ τθ δεφτερθ μζκοδο διαφζρουν αρκετά από τουσ 

αντίςτοιχουσ ςυντελεςτζσ που μασ δίνει το Robot χρθςιμοποιϊντασ τθ πρϊτθ μζκοδο. Το 

γεγονόσ ότι το Robot μασ δίνει τθν ίδια τιμι για τουσ ςυντελεςτζσ kyy και kzz μασ κάνει να 

αμφιςβθτοφμε τθν ορκότθτα υπολογιςμοφ των ςυντελεςτϊν, αφοφ γνωρίηουμε πωσ  ο 

ςυντελεςτισ kyy εξαρτάται από τθν κατανομι των καμπτικϊν ροπϊν Μy και ο ςυντελεςτισ  

kzz εξαρτάται από τθν κατανομι των καμπτικϊν ροπϊν Mz. Επειδι λοιπόν οι κατανομζσ των 

ροπϊν ςτο μζλοσ που εξετάηουμε διαφζρουν ςε μζγεκοσ είναι λογικό να προκφπτουν 

διαφορετικζσ τιμζσ για τουσ δφο ςυντελεςτζσ. Στον ζλεγχο αντοχισ του μζλουσ ςε 

ταυτόχρονθ επίδραςθ διαξονικισ κάμψθσ και αξονικισ κλίψθσ που κα δοφμε παρακάτω 

προκφπτει μια μικρι διαφορά ανάμεςα ςτθν αντοχι του μζλουσ που εμφανίηει το Robot και 

ςε αυτιν που υπολογίηουμε με το χζρι. 

Στον επόμενο πίνακα παρουςιάηονται οι αντοχζσ ςχεδιαςμοφ του μζλουσ. Για κάκε ζνα 

μζγεκοσ που παρατίκεται ζχει βρεκεί και θ αντίςτοιχθ τιμι του μεγζκουσ μζςω 

υπολογιςμϊν που ζγιναν με το χζρι. Με αυτό τον τρόπο μποροφμε να αξιολογιςουμε τθν 

ορκότθτα των αποτελεςμάτων του προγράμματοσ ςτατικϊν επιλφςεων Robot. 
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ΣΥΜΒΟΛ
Ο 

ΤΙΜΕΣ 
(ROBOT) 

ΤΙΜΕΣ 
(ΜΕ ΤΟ 

ΧΕΙ) 

ΜΟΝΑ
ΔΑ 

ΡΕΙΓΑΦΘ ΣΥΜΒΟΛΟΥ 
ΚΑΝΟΝΙΣ

ΜΟΣ 

ΑΝΤΟΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  

Nc,Rd 18.798,30 18.798,32 kN ΘΛΙΡΤΙΚΘ ΑΝΤΟΧΘ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (6.2.4) 

Nb,Rd 18.453,29 18.455,56 kN 
ΑΝΤΟΧΘ ΣΕ ΛΥΓΙΣΜΟ ΘΛΙΒΟΜΕΝΟΥ 
ΜΕΛΟΥΣ 

(6.3.1.1) 

ΡΕΙ ΤΟΝ ΑΞΟΝΑ Υ ΤΘΣ ΔΙΑΤΟΜΘΣ 

My,pl,Rd 3.158,88 3.158,88 kN*m 
ΡΛΑΣΤΙΚΘ ΟΡΘ ΑΝΤΟΧΘΣ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

(6.2.5.(2)) 

My,c,Rd 3.158,88 3.158,88 kN*m ΟΡΘ ΑΝΤΟΧΘΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (6.2.5.(2)) 

My,N,Rd 833,52 764,13 kN*m 
ΜΕΙΩΜΕΝΘ ΡΛΑΣΤ. ΟΡΘ ΑΝΤΟΧΘΣ 
ΣΧΕΔ. ΛΟΓΩ ΑΞΟΝΙΚΘΣ 

(6.2.9.1) 

Vy,c,Rd 6.909,36 6.909,38 kN 
ΡΛΑΣΤΙΚΘ ΔΙΑΤΜΘΤΙΚΘ ΑΝΤΟΧΘ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

(6.2.6.(2)) 

Vy,T,Rd 6.790,08 6.790,05 kN ΑΝΤΟΧΘ ΣΕ ΔΙΑΤΜΘΣΘ ΚΑΙ ΣΤΕΨΘ (6.2.7) 

ΡΕΙ ΤΟΝ ΑΞΟΝΑ Η ΤΘΣ ΔΙΑΤΟΜΘΣ 

Mz,pl,Rd 3.158,88 3.158,88 kN*m 
ΡΛΑΣΤΙΚΘ ΟΡΘ ΑΝΤΟΧΘΣ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

(6.2.5.(2)) 

Mz,c,Rd 3.158,88 3.158,88 kN*m ΟΡΘ ΑΝΤΟΧΘΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (6.2.5.(2)) 

Mz,N,Rd 833,52 764,13 kN*m 
ΜΕΙΩΜΕΝΘ ΡΛΑΣΤ. ΟΡΘ ΑΝΤΟΧΘΣ 
ΣΧΕΔ. ΛΟΓΩ ΑΞΟΝΙΚΘΣ 

(6.2.9.1) 

Vz,c,Rd 6.909,36 6.909,38 kN 
ΡΛΑΣΤΙΚΘ ΔΙΑΤΜΘΤΙΚΘ ΑΝΤΟΧΘ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

(6.2.6.(2)) 

Vz,T,Rd 6.790,08 6.790,05 kN ΑΝΤΟΧΘ ΣΕ ΔΙΑΤΜΘΣΘ ΚΑΙ ΣΤΕΨΘ (6.2.7) 
 

Ρίνακασ 8.25 – Αντοχζσ ςχεδιαςμοφ 

Στθ ςυνζχεια παρουςιάηεται ζνασ πίνακασ όπου γίνεται ζλεγχοσ απομείωςθσ τθσ πλαςτικισ 

ροπισ αντοχισ λόγω επίδραςθσ τθσ αξονικισ δφναμθσ, ζλεγχοσ απομείωςθσ τθσ πλαςτικισ 

ροπισ αντοχισ λόγω παρουςίασ διάτμθςθσ και τζλοσ ζλεγχοσ ςε ςυνδυαςμζνθ διατμθτικι 

δφναμθ και ςτρεπτικι ροπι. 

 

ΣΥΜΒΟΛΟ 
ΤΙΜΕΣ 

(Robot) 

ΤΙΜΕΣ 
(ΜΕ ΤΟ 

ΧΕΙ) 

ΜΟΝΑ
ΔΑ 

ΡΕΙΓΑΦΘ ΣΥΜΒΟΛΟΥ 
ΚΑΝΟΝΙΣ

ΜΟΣ 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΚΑΜΨΘ ΡΕΙ ΤΟΝ ΑΞΟΝΑ Υ ΚΑΙ ΑΞΟΝΙΚΘ ΔΥΝΑΜΘ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΡΟΜΕΙΩΣΘΣ 
ΡΛΑΣΤΙΚΘΣ ΟΡΘΣ ΑΝΤΟΧΘΣ ΛΟΓΩ ΕΡΙΔΑΣΘΣ ΤΘΣ ΑΞΟΝΙΚΘΣ ΔΥΝΑΜΘΣ) 

N,Ed 15.698,48   kN ΑΞΟΝΙΚΘ ΔΥΝΑΜΘ Ν.Εd   

Νpl,Rd 18.798,30 18.798,32 kN ΘΛΙΡΤΙΚΘ ΑΝΤΟΧΘ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ   

0,25*Νpl,Rd 4.699,58 4.699,58 kN αρα NEd > 0,25*Νpl,Rd   

άρα χρειάηετα να γίνει πόβλεψθ για τθν επίδραςθ τθσ αξονικισ ςτθ πλαςτικι ροπι αντοχισ 

My,pl,Rd 3.158,88 3.158,88 kN*m 
ΡΛΑΣΤΙΚΘ ΟΡΘ ΑΝΤΟΧΘΣ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΡΕΙ ΤΟΝ Υ 

  

n 0,84 0,84   n = Ned/Νpl,Rd   

a 0,64 0,64   a = (2*A/π)/Α   

My,N,Rd 764,12 764,13 kN*m My,N,Rd = My,pl,Rd*(1-n)/(1-0,5*a)   



269  Κεφάλαιο 8 

 

    
Διπλωματική Εργαςία Ανδρέα Μπέντα - ΕΜΠ - 2011 

 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΚΑΜΨΘ ΡΕΙ ΤΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ Υ,Η ΚΑΙ ΤΕΜΝΟΥΣΑΣ ΔΥΝΑΜΘ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΡΟΜΕΙΩΣΘΣ 
ΡΛΑΣΤΙΚΘΣ ΟΡΘΣ ΑΝΤΟΧΘΣ ΛΟΓΩ ΡΑΟΥΣΙΑΣ ΔΙΑΤΜΘΣΘΣ) 

Vy,Ed -4,33   kN ΔΥΝΑΜΘ ΔΙΑΤΜΘΣΘΣ Vy.Ed 

Vz,Ed 6,85   kN ΔΥΝΑΜΘ ΔΙΑΤΜΘΣΘΣ Vz.Ed 

Vy,c,Rd   6.909,38 kN 
ΡΛΑΣΤΙΚΘ ΔΙΑΤΜΘΤΙΚΘ ΑΝΤΟΧΘ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

(6.2.6.(2)) 

Vz,c,Rd   6.909,38 kN 
ΡΛΑΣΤΙΚΘ ΔΙΑΤΜΘΤΙΚΘ ΑΝΤΟΧΘ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

(6.2.6.(2)) 

0,5*Vy,c,Rd   3.454,69       

0,5*Vz,c,Rd   3.454,69       

Vy,Ed < 0,5*Vy,c,Rd και Vz,Ed < 0,5*Vz,c,Rd αρα δεν απαιτείται απομείωςθ τθσ πλαςτικισ ροπισ 
αντοχισ λόγω διάτμθςθσ 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΟΜΘΣ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΘ ΔΙΑΤΜΘΤΙΚΘ ΔΥΝΑΜΘ ΚΑΙ ΣΤΕΡΤΙΚΘ ΟΡΘ 

Tau,ty,Ed 3,54   MPa 
ΔΙΑΤΜΘΤΙΚΘ ΤΑΣΘ ΛΟΓΩ 
ΣΤΕΡΤΙΚΘΣ ΟΡΘΣ Tt.Ed 

(6.2.7) 

Vy,pl,Rd   6.909,38 kN 
ΡΛΑΣΤΙΚΘ ΔΙΑΤΜΘΤΙΚΘ ΑΝΤΟΧΘ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

  

Vy,T,Rd   
      

6.790,05    
kN 

Vy,pl,T,Rd = (1-
Tau,ty,Ed/((fy/3^0,5)/γΜΟ)*Vy,pl,Rd 

  

 

Ρίνακασ 8.26 - Ζλεγχοσ απομείωςθσ πλαςτικισ ροπισ αντοχισ λόγω επίδραςθσ τθσ αξονικισ δφναμθσ, ζλεγχοσ 
απομείωςθσ τθσ πλαςτικισ ροπισ αντοχισ λόγω παρουςίασ διάτμθςθσ και ζλεγχοσ ςε ςυνδυαςμζνθ διατμθτικι δφναμθ 
και ςτρεπτικι ροπι 

 

Τζλοσ παρουςιάηεται μια ςφνοψθ όλων των ελζγχων τθσ διατομισ και του μζλουσ ςε μορφι 

λόγων. Στον αρικμθτι τοποκετοφνται οι δράςεισ ςχεδιαςμοφ και ςτον παρονομαςτι οι 

αντοχζσ ςχεδιαςμοφ. 

 

 

ΣΥΜΒΟΛΟ 
ΤΙΜΕΣ 

(ROBOT) 

ΤΙΜΕΣ 
(ΜΕ 
ΤΟ 

ΧΕΙ) 

ΡΕΙΓΑΦΘ ΣΥΜΒΟΛΟΥ 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

Σ 

ΕΞΙΣΩΣΕΙ ΕΡΑΛΘΘΕΥΣΘΣ 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΟΜΘΣ 

UFS[Nc] 0,84 0,84 N,Ed/Nc,Rd (6.2.4.(1)) 

UFS[NcMyMz] 0,09 0,11 
(My,Ed/My,N,Rd)^ 2.00 + 
(Mz,Ed/Mz,N,Rd)^2.00 

(6.2.9.1.(6)) 

UFS[Vy] 0,00 0,00 Vy,Ed/Vy,T,Rd (6.2.6-7) 

UFS[Vz] 0,00 0,00 Vz,Ed/Vz,T,Rd (6.2.6-7) 

UFS[VyT] 0,02 0,02 Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) (6.2.6) 

UFS[VzT] 0,02 0,02 Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) (6.2.6) 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΛΟΥΣ 

UFB[Nb] 0,85 0,85 N,Ed/Min(Nb,Rd,Nb,T,Rd,Nb,TF,Rd) (6.3.1) 
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UFB[NyMyMz] 0,91 0,94 
N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + 

kyy*My,Ed/(XLT*My,Rk/gM1) + 
kyz*Mz,Ed/(Mz,Rk/gM1) 

(6.3.3.(4)) 

UFB[NzMyMz] 0,89 0,90 
N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + 

kzy*My,Ed/(XLT*My,Rk/gM1) + 
kzz*Mz,Ed/(Mz,Rk/gM1) 

(6.3.3.(4)) 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΛΟΓΟΣ 

  0,91 0,94 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΘΣ ΑΡΟΔΟΤΙΚOΤΘΤΑΣ ΜΕΛΟΣ ΟΚ 
 

Ρίνακασ 8.27 – Συνολικόσ ζλεγχοσ διατομισ και μζλουσ 
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Κεφάλαιο 9ο  

Βελτιςτοποίηςη Δικτυωτήσ Γζφυρασ μζςω του Παραμετρικοφ 

Σχεδιαςμοφ 

 

9.1 Πλεονεκτήματα Παραμετρικήσ Σχεδίαςησ τησ Δικτυωτήσ Γζφυρασ 

Σε αυτό το κεφάλαιο κα κατανοιςουμε το κυριότερο πλεονζκτθμα του παραμετρικοφ 

ςχεδιαςμοφ. Συγκεκριμζνα κα δοφμε πωσ αλλάηοντασ κάποιεσ από τισ παραμζτρουσ του 

φορζα μποροφμε πολφ γριγορα να δθμιουργιςουμε διάφορεσ μορφζσ τθσ δικτυωτισ 

γζφυρασ και να καταλιξουμε ζτςι ςε ζνα βζλτιςτο ςχεδιαςμό. Θα διαπιςτϊςουμε επίςθσ 

τθν επίδραςθ που ζχει θ μεταβολι του ςτατικοφ φψουσ τθσ γζφυρασ ςτθν επιλογι των 

κατάλλθλων διατομϊν του φορζα και πωσ διαμορφϊνεται τελικά το ςυνολικό βάροσ τθσ 

καταςκευισ. Τζλοσ κα δοφμε πωσ επιδρά θ αφξθςθ τθσ απόςταςθσ μεταξφ του αρχικοφ και 

του τελικοφ ςθμείου (κατά τθ διεφκυνςθ Υ) τθσ δικτυωτισ γζφυρασ ςτο βζλτιςτο ςχεδιαςμό 

τθσ καταςκευισ. 

9.2 Μεταβολή του ςτατικοφ φψουσ τησ Δικτυωτήσ Γζφυρασ 

Σε αυτι τθ παράγραφο εξετάηεται θ επίδραςθ που ζχει θ μεταβολι του ςτατικοφ φψουσ τθσ 

δικτυωτισ γζφυρασ (για ςτακερό μικοσ φορζα) ςτθν επιλογι των βζλτιςτων διατομϊν τθσ 

καταςκευισ. Αφοφ καταλιξουμε ςτθσ βζλτιςτεσ οικονομικά διατομζσ (για ςυγκεκριμζνο 

ςτατικό φφοσ φορζα), ακροίηοντασ τα βάρθ των μελϊν του φορζα κα βλζπουμε κάκε φορά 

τθν επίδραςθ που ζχει θ μεταβολι του ςτατικοφ φψουσ ςτο ςυνολικό βάροσ τθσ 

καταςκευισ. Συγκεκριμζνα κα προςπακιςουμε για κάκε νζα μορφι φορζα που 

δθμιουργοφμε να εξαντλοφμε όςο γίνεται περιςςότερο τθν αντοχι των διατομϊν και των 

μελϊν ζτςι ϊςτε να γίνει ο ζνασ οικονομικόσ ςχεδιαςμόσ τθσ καταςκευισ. Οι κατθγορίεσ 

των μελϊν που κα προςπακιςουμε να βελτιςτοποιιςομε είναι οι εξισ (Σχιμα 9.1) : 

 ① Τισ διατομζσ των άνω πελμάτων τθσ γζφυρασ  

 ② Τισ διατομζσ των κάτω πελμάτων τθσ γζφυρασ  

 ③ Τισ διατομζσ των ορκοςτατϊν του φορζα  

 ④ Τισ διατομζσ των διαγϊνιων ράβδων που ςυνδζουν τα άνω με τα κάτω πζλματα 

 ⑤ Τισ διατομζσ των διαδοκίδων που ςυνδζουν τα δφο άνω πζλματα τθσ δικτυωτισ 

γζφυρασ 
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Σχήμα 9.1 – Απεικόνιςη κατηγοριϊν μελϊν προσ βελτιςτοποίηςη 

 

Ο τρόποσ με τον οποίο γίνεται θ βζλτιςτθ επιλογι των διατομϊν του φορζα είναι να 

επιλζγεται από κάκε μια από τισ παραπάνω κατθγορίεσ το μζλοσ που δζχεται τθ μζγιςτθ 

καταπόνθςθ και μεταβάλλοντασ τθ διατομι του να φτάνουμε ςε ζνα βζλτιςτο ςχεδιαςμό 

μζςω τθσ εξάντλθςθσ τθσ αντοχισ του μζλουσ. Στθ ςυνζχεια ακροίηοντασ τα βάρθ των 

μελϊν τθσ κάκε κατθγορίασ μποροφμε να δοφμε τθν επίδραςθ που ζχει θ μεταβολι του 

ςτατικοφ φψουσ ςτο ςυνολικό βάροσ τθσ καταςκευισ. Να διευκρινίςουμε ςε αυτό το ςθμείο 

ότι δεν επιλζγονται προσ βελτιςτοποίθςθ οι διαδοκίδεσ που ςυνδζουν τα δφο κάτω 

πζλματα τθσ γζφυρασ, οι διαγϊνιοι ράβδοι που ςυνδζουν τα δυο κάτω πζλματα τθσ 

γζφυρασ και οι διαγϊνιοι εςωτερικοί δοκοί που ςυνδζουν τα άνω με τα κάτω πζλματα, και 

αυτό γιατί ςτο φορζα δεν αςκοφνται οριηόντια φορτία και άρα μια προςπάκεια 

βελτιςτοποίθςθσ αυτϊν των μελϊν, κα οδθγοφςε ςε πολφ μικρζσ διατομζσ με μικρά πάχθ 

κάτι που κα ιταν αδφνατο να ςυμβεί ςτθ πραγματικότθτα λόγω τον περιοριςμϊν που 

υπάρχουν ςτισ ςυνδζςεισ των μελϊν του φορζα ςχετικά με τα πάχθ των μελϊν που 

ςυνδζονται.  

Στουσ παρακάτω πίνακεσ απεικονίηεται θ διατομι που επιλζγεται για κάκε μια από τισ 

παραπάνω κατθγορίεσ, των ςυνολικό μικοσ των μελϊν τθσ κάκε κατθγορίασ, το βάροσ τθσ 

διατομισ που επιλζγεται ςε κάκε κατθγορία (kG/m) , το ςυνολικό βάροσ των μελϊν τθσ 

κάκε κατθγορίασ και τζλοσ το όριο εξάντλθςθσ του κριςιμότερου μζλουσ κάκε κατθγορίασ 

που προκφπτει από τουσ ελζγχουσ ανοχισ του μζλουσ. 
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Μήκοσ Δικτυωτήσ Γζφυρασ L = 50.00m 

 

L (m) 50,00 
 Μήκοσ 

(m) 
Διατομή 

Όριο 
εξάντλ
ηςησ 

Βάροσ 
(kG/m) 

Βάροσ (kG) 
h (m) 5,00 

 
Χορδζσ άνω κφριων δοκϊν 100,00 CHS 508x32 0,91 376,00 37.600,00 

Χορδζσ κάτω κφριων δοκϊν 101,65 CHS 508x32 0,85 376,00 38.222,26 

Χορδζσ κατακόρυφων δοκϊν 101,40 CHS 406.4x32 0,95 295,00 29.913,78 

Χορδζσ διαγϊνιων δοκϊν 282,34 CHS 406.4x32 0,46 295,00 83.289,42 

Χορδζσ άνω εγκάρςιων δοκϊν 340,00 CHS 508x40 0,98 462,00 157.080,00 

      
Σφνολο 346.105,46 

Πίνακασ 9.1 – Μήκοσ Γζφυρασ L=50.00m και ςτατικό φψοσ h=5.00m 

 

L (m) 50,00 
 Μήκοσ 

(m) 
Διατομή 

Όριο 
εξάντλ
ηςησ 

Βάροσ 
(kG/m) 

Βάροσ 
(kG) h (m) 4,50 

 
Χορδζσ άνω κφριων δοκϊν 100,00 CHS 559x32 0,91 415,68 41.568,07 

Χορδζσ κάτω κφριων δοκϊν 101,27 CHS 559x32 0,86 415,68 42.094,12 

Χορδζσ κατακόρυφων δοκϊν 104,23 CHS 406.4x32 0,91 295,00 30.748,83 

Χορδζσ διαγϊνιων δοκϊν 286,25 CHS 406.4x25 0,52 235,00 67.268,35 

Χορδζσ άνω εγκάρςιων δοκϊν 380,00 CHS 508x40 0,89 462,00 175.560,00 

      
Σφνολο 357.239,38 

Πίνακασ 9.2 - Μήκοσ Γζφυρασ L=50.00m και ςτατικό φψοσ h=4.50m 

 

L (m) 50,00 
 Μήκοσ 

(m) 
Διατομή 

Όριο 
εξάντλ
ηςησ 

Βάροσ 
(kG/m) 

Βάροσ (kG) 
h (m) 4,00 

 
Χορδζσ άνω κφριων δοκϊν 100,00 CHS 508x40 0,93 462,00 46.200,00 

Χορδζσ κάτω κφριων δοκϊν 100,93 CHS 508x40 0,88 462,00 46.630,38 

Χορδζσ κατακόρυφων δοκϊν 105,68 CHS 406.4x25 0,92 235,00 24.834,58 

Χορδζσ διαγϊνιων δοκϊν 288,26 CHS 406.4x25 0,53 235,00 67.742,13 

Χορδζσ άνω εγκάρςιων δοκϊν 420,00 CHS 508x40 0,81 462,00 194.040,00 

      
Σφνολο 379.447,09 

Πίνακασ 9.3 - Μήκοσ Γζφυρασ L=50.00m και ςτατικό φψοσ h=4.00m 

 

L (m) 50,00 
 Μήκοσ 

(m) 
Διατομή 

Όριο 
εξάντλ
ηςησ 

Βάροσ 
(kG/m) 

Βάροσ (kG) 
h (m) 3,50 

 
Χορδζσ άνω κφριων δοκϊν 100,00 CHS 559x40 0,97 511,71 51.171,32 

Χορδζσ κάτω κφριων δοκϊν 100,65 CHS 559x40 0,91 511,71 51.504,64 

Χορδζσ κατακόρυφων δοκϊν 105,64 CHS 406.4x25 1,00 235,00 24.825,04 

Χορδζσ διαγϊνιων δοκϊν 288,16 CHS 355.6x25 0,52 204,00 58.783,89 

Χορδζσ άνω εγκάρςιων δοκϊν 460,00 CHS 457x40 0,96 411,00 189.060,00 

      
Σφνολο 375.344,90 

Πίνακασ 9.4 - Μήκοσ Γζφυρασ L=50.00m και ςτατικό φψοσ h=3.50m 
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L (m) 50,00 
 Μήκοσ 

(m) 
Διατομή 

Όριο 
εξάντλ
ηςησ 

Βάροσ 
(kG/m) 

Βάροσ (kG) 
h (m) 3,00 

 
Χορδζσ άνω κφριων δοκϊν 100,00 CHS 610x50 0,92 690,17 69.017,20 

Χορδζσ κάτω κφριων δοκϊν 100,42 CHS 610x50 0,85 690,17 69.305,02 

Χορδζσ κατακόρυφων δοκϊν 103,59 CHS 355.6x25 0,95 204,00 21.131,61 

Χορδζσ διαγϊνιων δοκϊν 285,17 CHS 355.6x25 0,55 204,00 58.175,47 

Χορδζσ άνω εγκάρςιων δοκϊν 500,00 CHS 457x40 0,85 411,00 205.500,00 

      
Σφνολο 423.129,31 

Πίνακασ 9.5 - Μήκοσ Γζφυρασ L=50.00m και ςτατικό φψοσ h=3.00m 

 

Μήκοσ Δικτυωτήσ Γζφυρασ L = 55.00m 

 

L (m) 55,00 
 Μήκοσ 

(m) 
Διατομή 

Όριο 
εξάντλ
ηςησ 

Βάροσ 
(kG/m) 

Βάροσ (kG) 
h (m) 5,50 

 
Χορδζσ άνω κφριων δοκϊν 110,00 CHS 559x32 0,92 415,68 45.724,88 

Χορδζσ κάτω κφριων δοκϊν 111,90 CHS 508x32 0,94 376,00 42.073,23 

Χορδζσ κατακόρυφων δοκϊν 119,11 CHS 406.4x32 0,94 295,00 35.137,16 

Χορδζσ διαγϊνιων δοκϊν 321,68 CHS 406.4x32 0,51 295,00 94.895,48 

Χορδζσ άνω εγκάρςιων δοκϊν 380,00 CHS 508x40 1,00 462,00 175.560,00 

      
Σφνολο 393.390,75 

Πίνακασ 9.6 - Μήκοσ Γζφυρασ L=55.00m και ςτατικό φψοσ h=5.50m 

 

L (m) 55,00 
 Μήκοσ 

(m) 
Διατομή 

Όριο 
εξάντλη

ςησ 

Βάροσ 
(kG/m) 

Βάροσ (kG) 
h (m) 5,00 

 
Χορδζσ άνω κφριων δοκϊν 110,00 CHS 508x40 0,92 462,00 50.820,00 

Χορδζσ κάτω κφριων δοκϊν 111,50 CHS 559x32 0,94 415,68 46.348,96 

Χορδζσ κατακόρυφων δοκϊν 113,02 CHS 406.4x32 0,96 295,00 33.340,46 

Χορδζσ διαγϊνιων δοκϊν 312,86 CHS 406.4x32 0,5 295,00 92.292,64 

Χορδζσ άνω εγκάρςιων δοκϊν 380,00 CHS 508x40 0,98 462,00 175.560,00 

      
Σφνολο 398.362,05 

Πίνακασ 9.7 - Μήκοσ Γζφυρασ L=55.00m και ςτατικό φψοσ h=5.00m 

 

L (m) 55,00 
 Μήκοσ 

(m) 
Διατομή 

Όριο 
εξάντλ
ηςησ 

Βάροσ 
(kG/m) 

Βάροσ (kG) 
h (m) 4,50 

 
Χορδζσ άνω κφριων δοκϊν 110,00 CHS 559x40 0,92 511,71 56.288,46 

Χορδζσ κάτω κφριων δοκϊν 111,15 CHS 508x40 0,94 462,00 51.352,15 

Χορδζσ κατακόρυφων δοκϊν 115,26 CHS 406.4x32 0,92 295,00 34.002,55 

Χορδζσ διαγϊνιων δοκϊν 315,98 CHS 406.4x25 0,50 235,00 74.256,14 

Χορδζσ άνω εγκάρςιων δοκϊν 420,00 CHS 580x40 0,89 462,00 194.040,00 

      
Σφνολο 409.939,30 

Πίνακασ 9.8 - Μήκοσ Γζφυρασ L=55.00m και ςτατικό φψοσ h=4.50m 
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L (m) 55,00 
 Μήκοσ 

(m) 
Διατομή 

Όριο 
εξάντλ
ηςησ 

Βάροσ 
(kG/m) 

Βάροσ (kG) 
h (m) 4,00 

 
Χορδζσ άνω κφριων δοκϊν 110,00 CHS 508x50 0,99 565,00 62.150,00 

Χορδζσ κάτω κφριων δοκϊν 110,85 CHS 508x50 0,93 565,00 62.631,23 

Χορδζσ κατακόρυφων δοκϊν 116,06 CHS 406.4x32 0,94 295,00 34.237,48 

Χορδζσ διαγϊνιων δοκϊν 317,08 CHS 355.6x25 0,50 204,00 64.684,17 

Χορδζσ άνω εγκάρςιων δοκϊν 460,00 CHS 580x40 0,80 462,00 212.520,00 

      
Σφνολο 436.222,88 

Πίνακασ 9.9 - Μήκοσ Γζφυρασ L=55.00m και ςτατικό φψοσ h=4.00m 

 

L (m) 55,00 
 Μήκοσ 

(m) 
Διατομή 

Όριο 
εξάντλ
ηςησ 

Βάροσ 
(kG/m) 

Βάροσ (kG) 
h (m) 3,50 

 
Χορδζσ άνω κφριων δοκϊν 110,00 CHS 610x50 0,94 690,17 75.918,92 

Χορδζσ κάτω κφριων δοκϊν 110,59 CHS 610x50 0,87 690,17 76.327,12 

Χορδζσ κατακόρυφων δοκϊν 115,18 CHS 406.4x25 0,99 235,00 27.067,68 

Χορδζσ διαγϊνιων δοκϊν 315,77 CHS 355.6x25 0,51 204,00 64.416,75 

Χορδζσ άνω εγκάρςιων δοκϊν 500,00 CHS 457x40 0,97 411,00 205.500,00 

      
Σφνολο 449.230,47 

Πίνακασ 9.10 - Μήκοσ Γζφυρασ L=55.00m και ςτατικό φψοσ h=3.50m 

 

Μήκοσ Δικτυωτήσ Γζφυρασ L = 60.00m 

 

L (m) 60,00 
 Μήκοσ 

(m) 
Διατομή 

Όριο 
εξάντλ
ηςησ 

Βάροσ 
(kG/m) 

Βάροσ (kG) 
h (m) 6,00 

 
Χορδζσ άνω κφριων δοκϊν 120,00 CHS 559x32 1,00 415,68 49.881,69 

Χορδζσ κάτω κφριων δοκϊν 122,15 CHS 559x32 0,94 415,68 50.774,00 

Χορδζσ κατακόρυφων δοκϊν 127,76 CHS 457x32 0,95 335,00 42.798,16 

Χορδζσ διαγϊνιων δοκϊν 348,03 CHS 406.4x32 0,48 295,00 102.668,85 

Χορδζσ άνω εγκάρςιων δοκϊν 380,00 CHS 559x40 0,73 511,71 194.451,03 

      
Σφνολο 440.573,73 

Πίνακασ 9.11 - Μήκοσ Γζφυρασ L=60.00m και ςτατικό φψοσ h=6.00m 

 

L (m) 60,00 
 Μήκοσ 

(m) 
Διατομή 

Όριο 
εξάντλ
ηςησ 

Βάροσ 
(kG/m) 

Βάροσ (kG) 
h (m) 5,50 

 
Χορδζσ άνω κφριων δοκϊν 120,00 CHS 559x40 0,92 511,71 61.405,59 

Χορδζσ κάτω κφριων δοκϊν 121,74 CHS 508x40 0,93 462,00 56.243,91 

Χορδζσ κατακόρυφων δοκϊν 121,79 CHS 457x32 0,93 335,00 40.800,49 

Χορδζσ διαγϊνιων δοκϊν 339,47 CHS 406.4x32 0,43 295,00 100.143,23 

Χορδζσ άνω εγκάρςιων δοκϊν 380,00 CHS 559x40 0,62 511,71 194.451,03 

      
Σφνολο 453.044,25 

Πίνακασ 9.12 - Μήκοσ Γζφυρασ L=60.00m και ςτατικό φψοσ h=5.50m 
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L (m) 60,00 
 Μήκοσ 

(m) 
Διατομή 

Όριο 
εξάντλ
ηςησ 

Βάροσ 
(kG/m) 

Βάροσ (kG) 
h (m) 5,00 

 
Χορδζσ άνω κφριων δοκϊν 120,00 CHS 508x50 0,97 565,00 67.800,00 

Χορδζσ κάτω κφριων δοκϊν 121,38 CHS 559x40 0,93 511,71 62.111,46 

Χορδζσ κατακόρυφων δοκϊν 124,74 CHS 406.4x32 0,95 295,00 36.799,71 

Χορδζσ διαγϊνιων δοκϊν 343,57 CHS 406.4x32 0,5 295,00 101.352,65 

Χορδζσ άνω εγκάρςιων δοκϊν 420,00 CHS 508x40 0,92 462,00 194.040,00 

      
Σφνολο 462.103,83 

Πίνακασ 9.13 - Μήκοσ Γζφυρασ L=60.00m και ςτατικό φψοσ h=5.00m 

 

L (m) 60,00 
 Μήκοσ 

(m) 
Διατομή 

Όριο 
εξάντλ
ηςησ 

Βάροσ 
(kG/m) 

Βάροσ (kG) 
h (m) 4,50 

 
Χορδζσ άνω κφριων δοκϊν 120,00 CHS 559x50 0,96 627,32 75.278,05 

Χορδζσ κάτω κφριων δοκϊν 121,06 CHS 559x50 0,9 627,32 75.942,63 

Χορδζσ κατακόρυφων δοκϊν 126,32 CHS 406.4x32 0,91 295,00 37.263,24 

Χορδζσ διαγϊνιων δοκϊν 345,76 CHS 406.4x25 0,53 235,00 81.254,02 

Χορδζσ άνω εγκάρςιων δοκϊν 460,00 CHS 508x40 0,84 462,00 212.520,00 

      
Σφνολο 482.257,94 

Πίνακασ 9.14 – Μήκοσ Γζφυρασ L=60.00m και ςτατικό φψοσ h=4.50m 

 

L (m) 60,00 
 Μήκοσ 

(m) 
Διατομή 

Όριο 
εξάντλ
ηςησ 

Βάροσ 
(kG/m) 

Βάροσ (kG) 
h (m) 4,00 

 
Χορδζσ άνω κφριων δοκϊν 120,00 CHS 610x50 0,99 690,17 82.820,64 

Χορδζσ κάτω κφριων δοκϊν 120,78 CHS 610x50 0,93 690,17 83.359,56 

Χορδζσ κατακόρυφων δοκϊν 126,37 CHS 406.4x25 0,90 235,00 29.697,53 

Χορδζσ διαγϊνιων δοκϊν 345,80 CHS 406.4x25 0,53 235,00 81.262,60 

Χορδζσ άνω εγκάρςιων δοκϊν 500,00 CHS 508x40 0,77 462,00 231.000,00 

      
Σφνολο 508.140,33 

Πίνακασ 9.15 - Μήκοσ Γζφυρασ L=60.00m και ςτατικό φψοσ h=4.00m 

 

Παρακάτω παρουςιάηονται τα αποτελζςματα των παραπάνω πινάκων ςε μορφι 

διαγραμμάτων. Συγκεκριμζνα παρουςιάηεται θ μεταβολι του ςυνολικοφ βάρουσ των πζντε 

κατθγοριϊν μελϊν που βελτιςτοποιιςαμε ανάλογα με το ςτατικό φφοσ φορζα που 

επιλζγεται κάκε φορά (Σχιμα 9.2). 
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Σχήμα 9.2 – Μεταβολή ςυνολικοφ βάρουσ των πζντε κατηγοριϊν μελϊν ανάλογα με το ςτατικό φψοσ τησ γζφυρασ 

 

9.2.1 Σχολιαςμόσ των αποτελεςμάτων 

Από τα παραπάνω διαγράμματα εφκολα μπορεί να διαπιςτϊςει κανείσ πωσ για ζνα 

ςυγκεκριμζνο μικοσ δικτυωτισ γζφυρασ κακϊσ μειϊνεται ςτο ςτατικό φφοσ του φορζα το 

βάροσ τθσ καταςκευισ ζχει τθν τάςθ να αυξάνεται. Εξετάηοντασ τουσ πίνακεσ με τα όρια 

εξάντλθςθσ των αντοχϊν των μελϊν διαπιςτϊνουμε ότι κακϊσ μειϊνεται το ςτατικό φψοσ 

τθσ γζφυρασ, απαιτοφνται όλο και μεγαλφτερεσ διατομζσ για τα άνω και τα κάτω πζλματα 

τθσ δικτυωτισ γζφυρασ. Από τθν άλλθ μεριά κακϊσ μειϊνεται το ςτατικό φψοσ του φορζα 

αυξάνει ο αρικμόσ των φατνωμάτων τθσ γζφυρασ με αποτζλεςμα να μειϊνεται το πλάτοσ 

επιρροισ κάποιων μελϊν (ορκοςτάτεσ, διαγϊνιοι ςφνδεςθσ άνω και κάτω πελμάτων και 

διαδοκίδεσ ςφνδεςθσ άνω πελμάτων) και να δζχονται ζτςι μικρότερθ καταπόνθςθ. Επίςθσ 

με τθ μείωςθ του ςτατικοφ φψοσ και άρα του μικουσ των ορκοςτατϊν, μικραίνει το μικοσ 

λυγιςμοφ αυτϊν των μελϊν αυξάνοντασ ζτςι τθν αντοχι τουσ. Οι δφο παραπάνω 

παράγοντεσ μασ οδθγοφν κάποιεσ φορζσ ςτθν επιλογι μικρότερων διατομϊν για τα μζλθ 

των ορκοςτατϊν, των διαγωνίων μελϊν που ςυνδζουν τα άνω με τα κάτω πζλματα και τισ 

διαδοκίδεσ που ςυνδζουν τα άνω πζλματα. Ζτςι εξθγείται και θ μείωςθ τθσ κλίςθσ των 

διαγραμμάτων που παρατθροφμε ςε κάποια ςθμεία. Ωςτόςο θ αφξθςθ τθσ διατομισ των 

άνω και κάτω πελμάτων κυριαρχεί και ζτςι δικαιολογείται θ ςυνεχισ αφξθςθ του βάρουσ 

τθσ καταςκευισ κακϊσ μειϊνεται το ςτατικό φψοσ τθσ γζφυρασ. Παρατθρϊντασ επίςθσ 

ςτουσ πίνακεσ τα όρια εξάντλθςθσ των μελϊν προκφπτει πωσ οι διατομζσ που απαιτοφνται  

για τα κάτω πζλματα είναι μικρότερεσ από αυτζσ που χρειάηονται για τα άνω. Αυτό 

ςυμβαίνει γιατί ενϊ τα κάτω πζλματα εφελκφονται, τα άνω κλίβονται και ζτςι επίδραςθ του 
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λυγιςμοφ ςε αυτά (κλιβόμενα πζλματα) μασ αναγκάηει να επιλζγουμε μεγαλφτερεσ 

διατομζσ αυξάνοντασ ζτςι τθν αντοχι των μελϊν.  

Παρακάτω περιγράφεται ςυνοπτικά θ ςυμπεριφορά των ράβδων τθσ κάκε κατθγορίασ 

μελϊν κακϊσ μειϊνεται το ςτατικό φψοσ τθσ δικτυωτισ γζφυρασ. 

Οι ράβδοι των δυο άνω πελμάτων τθσ δικτυωτισ γζφυρασ είναι κλιβόμενα μζλθ. Κακϊσ 

μειϊνεται το ςτατικό φψοσ του φορζα, αυξάνεται θ τιμι του ηεφγουσ δυνάμεων (θ ροπι 

που δθμιουργοφν τα φορτία τθσ καταςκευισ αναλφεται ςε ζνα ηεφγοσ δυνάμεων) που 

αςκείται ςτα άνω και κάτω πζλματα τθσ γζφυρασ (M=N*h→N=M/h). Ζτςι αυξάνεται θ 

αξονικι κλιπτικι δφναμθ που αςκείται ςτα άνω πζλματα με αποτζλεςμα να απαιτοφνται 

όλο και μεγαλφτερεσ διατομζσ κακϊσ μειϊνεται το ςτατικό φψοσ τθσ γζφυρασ. Τζλοσ 

παρατθρϊντασ τουσ πίνακεσ με τα όρια εξάντλθςθσ τθσ αντοχισ των μελϊν προκφπτει πωσ 

όςο πιο πολφ μειϊνεται το ςτατικό φψοσ του φορζα τόςο πιο μεγάλθ είναι θ απαίτθςθ για 

επιλογι μεγαλφτερων διατομϊν ςτα μζλθ των άνω πελμάτων τθσ δικτυωτισ γζφυρασ. 

Οι ράβδοι των δυο κάτω πελμάτων τθσ δικτυωτισ γζφυρασ είναι εφελκυόμενα μζλθ. Κακϊσ 

μειϊνεται το ςτατικό φψοσ του φορζα, αυξάνεται θ τιμι του ηεφγουσ δυνάμεων που 

αςκείται ςτα άνω και κάτω πζλματα τθσ γζφυρασ. Ζτςι αυξάνεται θ αξονικι εφελκυςτικι 

δφναμθ που αςκείται ςτα κάτω πζλματα με αποτζλεςμα να απαιτοφνται όλο και 

μεγαλφτερεσ διατομζσ κακϊσ μειϊνεται το ςτατικό φψοσ τθσ γζφυρασ. Τζλοσ 

παρατθρϊντασ τουσ πίνακεσ με τα όρια εξάντλθςθσ τθσ αντοχισ των διατομϊν των μελϊν 

προκφπτει πωσ όςο πιο πολφ μειϊνεται το ςτατικό φψοσ του φορζα τόςο πιο μεγάλθ είναι θ 

απαίτθςθ για επιλογι μεγαλφτερων διατομϊν ςτα μζλθ των κάτω πελμάτων τθσ δικτυωτισ 

γζφυρασ. 

Οι ορκοςτάτεσ του φορζα είναι κλιβόμενα μζλθ. Με τον τρόπο που ζχουμε δθμιουργιςει 

το φορζα θ μείωςθ του ςτατικοφ φψουσ του φορζα οδθγεί τισ περιςςότερεσ φορζσ ςε 

αφξθςθ του αρικμοφ των φατνωμάτων τθσ γζφυρασ με αποτζλεςμα να μικραίνει το πλάτοσ 

επιρροισ των ορκοςτατϊν. Αυτό οδθγεί ςτθ μείωςθ τθσ εντατικισ τουσ κατάςταςθσ και άρα 

ςτθ μείωςθ τθσ κλιπτικισ δφναμθσ που δζχονται. Επιπρόςκετα με τθ μείωςθ του ςτατικοφ 

φψουσ και άρα και του μικουσ των ορκοςτατϊν μικραίνει το μικοσ λυγιςμοφ τουσ. Οι δφο 

παραπάνω παράγοντεσ μασ επιτρζπουν κάποιεσ φορζασ να επιλζγουμε μικρότερεσ 

διατομζσ ορκοςτατϊν κακϊσ μειϊνεται το ςτατικό φψοσ του φορζα. Αυτι επιλογι 

μικρότερων διατομϊν για τα μζλθ των ορκοςτατϊν ςυμβάλει κάποιεσ φορζσ ςτθ μείωςθ 

τθσ κλίςθσ των παραπάνω διαγραμμάτων που παρουςιάηουν τθ μεταβολι του βάρουσ του 

φορζα κακϊσ μειϊνεται το ςτατικό φψοσ τθσ γζφυρασ. 

Όςον αφορά τα διαγϊνια μζλθ που ςυνδζουν τα άνω με τα κάτω πζλματα τθσ δικτυωτισ 

γζφυρασ ςαν αποτζλεςμα τθσ αφξθςθσ των φατνωμάτων τθσ γζφυρασ κακϊσ μειϊνεται το 

ςτατικό φψοσ τθσ γζφυρασ ζχουμε τθ μείωςθ τθσ εντατικισ κατάςταςθσ των διαγωνίων.  

Αυτό οδθγεί κάποιεσ φορζσ ςτθν επιλογι μικρότερων διατομϊν για τα μζλθ των διαγϊνιων 

μελϊν κακϊσ μειϊνεται το ςτατικό φψοσ τθσ γζφυρασ. Να διευκρινίςουμε ςε αυτό το 

ςθμείο πωσ θ αξονικι δφναμθ των διαγωνίων εξαρτάται από τθν κλίςθ τουσ και άρα ςε 
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οριςμζνεσ περιπτϊςεισ που ζχουμε μείωςθ τθσ κλίςθσ (άρα αφξθςθ τθσ αξονικισ δφναμθσ 

τθσ διαγωνίου) και ταυτόχρονθ αφξθςθ των φατνωμάτων του φορζα θ διατομζσ των 

διαγωνίων δεν μεταβάλλονται. Αυτι θ επιλογι μικρότερων διατομϊν για τα μζλθ των 

διαγωνίων ςυμβάλει κάποιεσ φορζσ ςτθ μείωςθ τθσ κλίςθσ των παραπάνω διαγραμμάτων 

που παρουςιάηουν τθ μεταβολι του βάρουσ του φορζα κακϊσ μειϊνεται το ςτατικό φψοσ 

τθσ γζφυρασ.  

Οι διαδοκίδεσ που ςυνδζουν τα δφο άνω πζλματα τθσ δικτυωτισ γζφυρασ είναι κλιβόμενα 

μζλθ. Κακϊσ μειϊνεται το ςτατικό φψοσ τθσ γζφυρασ, αυξάνεται ο αρικμόσ των 

φατνωμάτων του φορζα με αποτζλεςμα να μικραίνει το πλάτοσ επιρροισ των διαδοκίδων 

και να μειϊνεται ζτςι το μζγεκοσ τθσ καμπτικισ ροπισ που δζχονται. Αυτι θ κατάςταςθ μασ 

επιτρζπει οριςμζνεσ φορζσ κακϊσ μειϊνεται το ςτατικό φψοσ του φορζα να επιλζγουμε 

μικρότερεσ διατομζσ για τισ διαδοκίδεσ. Η επιλογι μικρότερων διατομϊν για τα μζλθ των 

διαδοκίδων ςυμβάλει κάποιεσ φορζσ ςτθ μείωςθ τθσ κλίςθσ των παραπάνω διαγραμμάτων 

που παρουςιάηουν τθ μεταβολι του βάρουσ του φορζα κακϊσ μειϊνεται το ςτατικό φψοσ 

τθσ γζφυρασ. 

Οι διαδοκίδεσ που ςυνδζουν τα δφο κάτω πζλματα τθσ γζφυρασ είναι εφελκυόμενα μζλθ. 

Λόγω του ότι δεν αςκοφνται οριηόντια φορτία ςτο φορζα θ καταπόνθςθ που υφίςτανται 

αυτά τα μζλθ είναι μικρι. Η διατομι αυτϊν των μελϊν επιλζγεται με βάςθ τουσ 

περιοριςμοφσ που υπάρχουν για τα πάχθ των μελϊν που ςυνδζονται ςτουσ κόμβουσ του 

φορζα και παραμζνει ςε χαμθλά επίπεδα αξιοποίθςθσ για όλα τα ςτατικά φψθ τθσ 

γζφυρασ. 

Τα διαγϊνια μζλθ που ςυνδζουν τα δφο άνω πζλματα τθσ δικτυωτισ γζφυρασ κλίβονται. Τα 

μζλθ αυτά προςφζρουν πλευρικζσ εξαςφαλίςεισ ςτα δφο άνω πζλματα τθσ γζφυρασ. Κακϊσ 

μειϊνεται το ςτατικό φψοσ του φορζα, μειϊνεται θ καταπόνθςθ των ςυγκεκριμζνων μελϊν.  

Τα διαγϊνια μζλθ που ςυνδζουν τα δφο κάτω πζλματα τθσ δικτυωτισ γζφυρασ 

εφελκφονται. Λόγω του ότι δεν αςκοφνται οριηόντια φορτία ςτο φορζα θ καταπόνθςθ που 

υφίςτανται αυτά τα μζλθ είναι μικρι. Η επιλογι τθσ διατομισ των μελϊν αυτϊν γίνεται με 

βάςθ τουσ περιοριςμοφσ που υπάρχουν για τα πάχθ των μελϊν ςτισ ςυνδζςεισ του φορζα.  

Όςον αφορά τα διαγϊνια εςωτερικά μζλθ που ςυνδζουν τα άνω με τα κάτω πζλματα τθσ 

δικτυωτισ γζφυρασ λόγω του ότι δεν αςκοφνται οριηόντια φορτία ςτο φορζα παραμζνουν 

ςε χαμθλά επίπεδα φόρτιςθσ και θ επιλογι τθσ διατομισ τουσ γίνεται με βάςθ τουσ 

περιοριςμοφσ που υπάρχουν για τα πάχθ των μελϊν ςτισ ςυνδζςεισ του φορζα. 

 

9.3 Μεταβολή απόςταςησ αρχικοφ και τελικοφ ςημείου τησ Δικτυωτήσ 

Γζφυρασ 

Σε αυτι τθ παράγραφο εξετάηεται θ επίδραςθ που ζχει θ μεταβολι τθσ απόςταςθσ μεταξφ 

του αρχικοφ και του τελικοφ ςθμείου τθσ δικτυωτισ γζφυρασ (για ςτακερό μικοσ και 

ςτατικό φψοσ φορζα) ςτθν επιλογι των βζλτιςτων διατομϊν τθσ καταςκευισ. Αφοφ 
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καταλιξουμε ςτθσ βζλτιςτεσ οικονομικά διατομζσ, ακροίηοντασ τα βάρθ των μελϊν του 

φορζα κα βλζπουμε κάκε φορά τθν επίδραςθ που ζχει θ μεταβολι τθσ απόςταςθσ s ςτο 

ςυνολικό βάροσ τθσ καταςκευισ. Συγκεκριμζνα κα προςπακιςουμε για κάκε νζα μορφι 

φορζα που δθμιουργοφμε να εξαντλοφμε όςο γίνεται περιςςότερο τθν αντοχι των 

διατομϊν και των μελϊν ζτςι ϊςτε να γίνει ο ζνασ οικονομικόσ ςχεδιαςμόσ τθσ καταςκευισ. 

Οι κατθγορίεσ των μελϊν που κα προςπακιςουμε να βελτιςτοποιιςομε είναι οι εξισ : 

 ① Τισ διατομζσ των άνω πελμάτων τθσ γζφυρασ  

 ② Τισ διατομζσ των κάτω πελμάτων τθσ γζφυρασ  

 ③ Τισ διατομζσ των ορκοςτατϊν του φορζα  

 ④ Τισ διατομζσ των διαγϊνιων ράβδων που ςυνδζουν τα άνω με τα κάτω πζλματα  

 ⑤ Τισ διατομζσ των διαδοκίδων που ςυνδζουν τα δφο άνω πζλματα τθσ δικτυωτισ 

γζφυρασ 

Η διαδικαςία εφρεςθσ βζλτιςτων διατομϊν είναι ίδια με αυτι που ακολουκικθκε ςτθ 

παράγραφο 9.2. 

H απόςταςθ s(m) που μεταβάλουμε κάκε φορά φαίνεται ςτο παρακάτω ςχιμα (Σχιμα 9.3) : 

 

Σχήμα 9.3 – Απεικόνιςη απόςταςησ s – Κάτοψη φορζα 

 

Να διευκρινίςουμε ςε αυτό το ςθμείο ότι όλεσ οι κατθγορίεσ μελϊν επιλζγονται προσ 

βελτιςτοποίθςθ, αλλά για λόγουσ ςφγκριςθσ με τθν προθγοφμενθ παράγραφο ςτουσ 

παρακάτω πίνακεσ παρουςιάηονται τα όρια εξάντλθςθσ εκείνων των μελϊν που είχαμε τθ 
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δυνατότθτα να εξαντλιςουμε και ςτισ περιπτϊςεισ μείωςθσ του ςτατικοφ φψουσ τθσ 

γζφυρασ, όπωσ αναλφκθκαν ςτθ παράγραφο 9.2. 

Στουσ παρακάτω πίνακεσ απεικονίηεται θ διατομι που επιλζγεται για κάκε κατθγορία 

μελϊν, των ςυνολικό μικοσ των μελϊν τθσ κάκε κατθγορίασ, το βάροσ τθσ διατομισ που 

επιλζγεται ςε κάκε κατθγορία (kG/m) , το ςυνολικό βάροσ των μελϊν τθσ κάκε κατθγορίασ 

και τζλοσ το όριο εξάντλθςθσ του κριςιμότερου μζλουσ κάκε κατθγορίασ που προκφπτει 

από τουσ ελζγχουσ αντοχισ του μζλουσ. 

 

Μήκοσ Δικτυωτήσ Γζφυρασ L = 50.00m και ςτατικό φψοσ h = 4.00m 

 

s (m) 0,00 
      

L (m) 50,00   
Μήκοσ 

(m) 
Διατομή 

Όριο 
εξάντλ
ηςησ 

Βάροσ 
(kG/m) 

Βάροσ (kG) 
h (m) 4,00   

Χορδζσ άνω κφριων δοκϊν 100,00 CHS 508x40 0,93 462,00 46.200,00 

Χορδζσ κάτω κφριων δοκϊν 100,93 CHS 508x40 0,88 462,00 46.630,38 

Χορδζσ κατακόρυφων δοκϊν 105,68 CHS 406.4x25 0,92 235,00 24.834,58 

Χορδζσ διαγϊνιων δοκϊν 288,26 CHS 406.4x25 0,53 235,00 67.742,13 

Χορδζσ άνω εγκάρςιων δοκϊν 420,00 CHS 508x40 0,81 462,00 194.040,00 

      
Σφνολο 379.447,09 

Πίνακασ 9.16 – Μήκοσ Γζφυρασ L=50.0m, ςτατικό φψοσ h=4.00 και απόςταςη s=0.00m 

s (m) 3,00 
      

L (m) 50,00   
Μήκοσ 

(m) 
Διατομή 

Όριο 
εξάντλ
ηςησ 

Βάροσ 
(kG/m) 

Βάροσ (kG) 
h (m) 4,00   

Χορδζσ άνω κφριων δοκϊν 100,24 CHS 508x40 1,00 462,00 46.310,54 

Χορδζσ κάτω κφριων δοκϊν 101,17 CHS 508x40 0,93 462,00 46.739,72 

Χορδζσ κατακόρυφων δοκϊν 105,68 CHS 406.4x25 0,97 235,00 24.834,58 

Χορδζσ διαγϊνιων δοκϊν 288,60 CHS 406.4x25 0,54 235,00 67.820,19 

Χορδζσ άνω εγκάρςιων δοκϊν 420,00 CHS 508x40 0,82 462,00 194.040,00 

      
Σφνολο 379.745,03 

Πίνακασ 9.17 - Μήκοσ Γζφυρασ L=50.0m, ςτατικό φψοσ h=4.00 και απόςταςη s=3.00m 

s (m) 6,00 
      

L (m) 50,00   
Μήκοσ 

(m) 
Διατομή 

Όριο 
εξάντλ
ηςησ 

Βάροσ 
(kG/m) 

Βάροσ (kG) 
h (m) 4,00   

Χορδζσ άνω κφριων δοκϊν 100,95 CHS 559x40 0,98 511,71 51.657,97 

Χορδζσ κάτω κφριων δοκϊν 101,87 CHS 559x40 0,90 511,71 52.129,48 

Χορδζσ κατακόρυφων δοκϊν 105,68 CHS 406.4x25 0,99 235,00 24.834,58 

Χορδζσ διαγϊνιων δοκϊν 289,59 CHS 406.4x25 0,54 235,00 68.053,19 

Χορδζσ άνω εγκάρςιων δοκϊν 420,00 CHS 508x40 0,83 462,00 194.040,00 

      
Σφνολο 390.715,22 

Πίνακασ 9.18 - Μήκοσ Γζφυρασ L=50.0m, ςτατικό φψοσ h=4.00 και απόςταςη s=6.00m
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s (m) 9,00 
      

L (m) 50,00   
Μήκοσ 

(m) 
Διατομή 

Όριο 
εξάντλ
ηςησ 

Βάροσ 
(kG/m) 

Βάροσ (kG) 
h (m) 4,00   

Χορδζσ άνω κφριων δοκϊν 102,12 CHS 559x50 0,94 627,32 64.060,34 

Χορδζσ κάτω κφριων δοκϊν 103,03 CHS 508x50 0,94 565,00 58.210,58 

Χορδζσ κατακόρυφων δοκϊν 105,68 CHS 457x25 0,97 266,00 28.110,63 

Χορδζσ διαγϊνιων δοκϊν 291,23 CHS 406.4x25 0,46 235,00 68.439,03 

Χορδζσ άνω εγκάρςιων δοκϊν 420,00 CHS 508x40 0,86 462,00 194.040,00 

      
Σφνολο 412.860,59 

Πίνακασ 9.19 - Μήκοσ Γζφυρασ L=50.0m, ςτατικό φψοσ h=4.00 και απόςταςη s=9.00m 

 

s (m) 12,00 
      

L (m) 50,00   
Μήκοσ 

(m) 
Διατομή 

Όριο 
εξάντλ
ηςησ 

Βάροσ 
(kG/m) 

Βάροσ (kG) 
h (m) 4,00   

Χορδζσ άνω κφριων δοκϊν 103,71 CHS 610x50 0,93 690,17 71.580,46 

Χορδζσ κάτω κφριων δοκϊν 104,61 CHS 559x50 0,91 627,32 65.622,63 

Χορδζσ κατακόρυφων δοκϊν 105,68 CHS 457x25 0,98 266,00 28.110,63 

Χορδζσ διαγϊνιων δοκϊν 293,50 CHS 406.4x25 0,46 235,00 68.972,56 

Χορδζσ άνω εγκάρςιων δοκϊν 420,00 CHS 508x40 0,85 462,00 194.040,00 

      
Σφνολο 428.326,27 

Πίνακασ 9.20 - Μήκοσ Γζφυρασ L=50.0m, ςτατικό φψοσ h=4.00 και απόςταςη s=12.00m 

 

Μήκοσ Δικτυωτήσ Γζφυρασ L = 50.00m και ςτατικό φψοσ h = 4.50m 

s (m) 0,00 
      

L (m) 50,00   
Μήκοσ 

(m) 
Διατομή 

Όριο 
εξάντλ
ηςησ 

Βάροσ 
(kG/m) 

Βάροσ (kG) 
h (m) 4,50   

Χορδζσ άνω κφριων δοκϊν 100,00 CHS 559x32 0,91 415,68 41.568,07 

Χορδζσ κάτω κφριων δοκϊν 101,27 CHS 559x32 0,86 415,68 42.094,12 

Χορδζσ κατακόρυφων δοκϊν 104,23 CHS 406.4x32 0,91 295,00 30.748,83 

Χορδζσ διαγϊνιων δοκϊν 286,25 CHS 406.4x25 0,52 235,00 67.268,35 

Χορδζσ άνω εγκάρςιων δοκϊν 380,00 CHS 508x40 0,89 462,00 175.560,00 

      
Σφνολο 357.239,38 

Πίνακασ 9.21 - Μήκοσ Γζφυρασ L=50.0m, ςτατικό φψοσ h=4.50 και απόςταςη s=0.00m 

s (m) 3,00 
      

L (m) 50,00   
Μήκοσ 

(m) 
Διατομή 

Όριο 
εξάντλ
ηςησ 

Βάροσ 
(kG/m) 

Βάροσ (kG) 
h (m) 4,50   

Χορδζσ άνω κφριων δοκϊν 100,24 CHS 559x32 0,98 415,68 41.667,51 

Χορδζσ κάτω κφριων δοκϊν 101,50 CHS 559x32 0,91 415,68 42.192,10 

Χορδζσ κατακόρυφων δοκϊν 104,23 CHS 406.4x32 0,96 295,00 30.748,83 

Χορδζσ διαγϊνιων δοκϊν 286,58 CHS 406.4x25 0,53 235,00 67.347,07 

Χορδζσ άνω εγκάρςιων δοκϊν 380,00 CHS 508x40 0,91 462,00 175.560,00 

      
Σφνολο 357.515,51 

Πίνακασ 9.22 - Μήκοσ Γζφυρασ L=50.0m, ςτατικό φψοσ h=4.50 και απόςταςη s=3.00m 
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s (m) 6,00 
      

L (m) 50,00   
Μήκοσ 

(m) 
Διατομή 

Όριο 
εξάντλ
ηςησ 

Βάροσ 
(kG/m) 

Βάροσ (kG) 
h (m) 4,50   

Χορδζσ άνω κφριων δοκϊν 100,95 CHS 508x40 0,97 462,00 46.639,26 

Χορδζσ κάτω κφριων δοκϊν 102,20 CHS 508x40 0,88 462,00 47.217,60 

Χορδζσ κατακόρυφων δοκϊν 104,23 CHS 406.4x32 0,98 295,00 30.748,83 

Χορδζσ διαγϊνιων δοκϊν 287,58 CHS 406.4x25 0,53 235,00 67.582,24 

Χορδζσ άνω εγκάρςιων δοκϊν 380,00 CHS 508x40 0,91 462,00 175.560,00 

      
Σφνολο 367.747,94 

Πίνακασ 9.23 - Μήκοσ Γζφυρασ L=50.0m, ςτατικό φψοσ h=4.50 και απόςταςη s=6.00m 

 

s (m) 9,00 
      

L (m) 50,00   
Μήκοσ 

(m) 
Διατομή 

Όριο 
εξάντλ
ηςησ 

Βάροσ 
(kG/m) 

Βάροσ (kG) 
h (m) 4,50   

Χορδζσ άνω κφριων δοκϊν 102,12 CHS 559x40 0,95 511,71 52.254,86 

Χορδζσ κάτω κφριων δοκϊν 103,35 CHS 559x40 0,87 511,71 52.887,29 

Χορδζσ κατακόρυφων δοκϊν 104,23 CHS 406.4x32 1,00 295,00 30.748,83 

Χορδζσ διαγϊνιων δοκϊν 289,24 CHS 406.4x25 0,53 235,00 67.970,96 

Χορδζσ άνω εγκάρςιων δοκϊν 380,00 CHS 508x40 0,89 462,00 175.560,00 

      
Σφνολο 379.421,94 

Πίνακασ 9.24 - Μήκοσ Γζφυρασ L=50.0m, ςτατικό φψοσ h=4.50 και απόςταςη s=9.00m 

 

s (m) 12,00 
      

L (m) 50,00   
Μήκοσ 

(m) 
Διατομή 

Όριο 
εξάντλ
ηςησ 

Βάροσ 
(kG/m) 

Βάροσ (kG) 
h (m) 4,50   

Χορδζσ άνω κφριων δοκϊν 103,71 CHS 559x50 0,93 627,32 65.060,98 

Χορδζσ κάτω κφριων δοκϊν 104,93 CHS 559x40 0,93 511,71 53.693,29 

Χορδζσ κατακόρυφων δοκϊν 104,23 CHS 457x32 0,96 335,00 34.918,17 

Χορδζσ διαγϊνιων δοκϊν 291,53 CHS 406.4x25 0,44 235,00 68.508,64 

Χορδζσ άνω εγκάρςιων δοκϊν 380,00 CHS 508x40 0,90 462,00 175.560,00 

      
Σφνολο 397.741,09 

Πίνακασ – 9.25 - Μήκοσ Γζφυρασ L=50.0m, ςτατικό φψοσ h=4.50 και απόςταςη s=12.00m 

 

Παρακάτω παρουςιάηονται τα αποτελζςματα των παραπάνω πινάκων ςε μορφι 

διαγραμμάτων. Συγκεκριμζνα παρουςιάηεται θ μεταβολι του ςυνολικοφ βάρουσ των πζντε 

κατθγοριϊν μελϊν που βελτιςτοποιιςαμε ανάλογα με το τθν απόςταςθ s που επιλζγεται 

κάκε φορά (Σχιμα 9.4). 
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Σχήμα 9.4 – Μεταβολή του ςυνολικοφ βάρουσ των πζντε κατηγοριϊν μελϊν ανάλογα με την απόςταςη s τησ γζφυρασ 

 

9.3.1 Σχολιαςμόσ των αποτελεςμάτων 

Κακϊσ αυξάνεται θ απόςταςθ s (δθλαδι θ απόςταςθ μεταξφ του αρχικοφ και του τελικοφ 

ςθμείου τθσ γζφυρασ) ειςάγεται ςτο φορζα ςτρζψθ. Αυτι θ ςτρζψθ κα πρζπει να 

παραλθφκεί από ζνα ηεφγοσ αξονικϊν δυνάμεων. Αυτό ζχει ςαν αποτζλεςμα τθν αφξθςθ 

των αξονικϊν δυνάμεων που δζχονται τα μζλθ τθσ γζφυρασ. Εξετάηοντασ τα παραπάνω 

διαγράμματα παρατθροφμε ότι για τα τρία πρϊτα μζτρα μεταβολισ τθσ απόςταςθσ s δεν 

ζχουμε καμία μεταβολι ςτισ διατομζσ των μελϊν τθσ δικτυωτισ γζφυρασ. Από εκεί και 

πζρα όπωσ φαίνεται από τουσ πίνακεσ με τα όρια εξάντλθςθσ των αντοχϊν των μελϊν και 

από τθν κλίςθ των διαγραμμάτων, όςο πιο πολφ αυξάνεται θ απόςταςθ s τόςο πιο μεγάλθ 

είναι θ απαίτθςθ για επιλογι μεγαλφτερων διατομϊν για τα μζλθ των άνω και κάτω 

πελμάτων, τα μζλθ των ορκοςτατϊν, τα διαγϊνια μζλθ που ςυνδζουν τα δφο άνω πζλματα 

και τα διαγϊνια εςωτερικά μζλθ που ςυνδζουν τα άνω με τα κάτω πζλματα τθσ γζφυρασ με 

αποτζλεςμα το βάροσ τθσ καταςκευισ να αυξάνει ςυνεχϊσ. Παρατθρϊντασ επίςθσ τουσ 

πίνακεσ τα όρια εξάντλθςθσ των μελϊν προκφπτει πωσ οι διατομζσ που απαιτοφνται για τα 

κάτω πζλματα είναι μικρότερεσ από αυτζσ που χρειάηονται για τα άνω. Αυτό ςυμβαίνει 

γιατί ενϊ τα κάτω πζλματα εφελκφονται, τα άνω κλίβονται και ζτςι επίδραςθ του λυγιςμοφ 

ςε αυτά (κλιβόμενα πζλματα) μασ αναγκάηει να επιλζγουμε μεγαλφτερεσ διατομζσ 

αυξάνοντασ ζτςι τθν αντοχι των μελϊν. Τα μζλθ των άνω και κάτω πελμάτων και των 

ορκοςτατϊν που ανικουν ςτθν εξωτερικι πλευρά μεταβολισ τθσ απόςταςθσ s 

(παρατθρϊντασ το φορζα ςε κάτοψθ) παρουςιάηουν μεγαλφτερθ αφξθςθ ςτα εντατικά τουσ 

μεγζκθ, από αυτά που ανικουν ςτθν απζναντι πλευρά.  
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Παρακάτω περιγράφεται ςυνοπτικά θ ςυμπεριφορά των ράβδων τθσ κάκε κατθγορίασ 

μελϊν κακϊσ αυξάνεται θ απόςταςθ s (m) μεταξφ του αρχικοφ και του τελικοφ ςθμείου τθσ 

δικτυωτισ γζφυρασ (για ςτακερό μικοσ και ςτατικό φψοσ φορζα). 

Οι ράβδοι των δυο άνω πελμάτων τθσ δικτυωτισ γζφυρασ είναι κλιβόμενα μζλθ. Με τθν 

αφξθςθ τθσ απόςταςθσ s ειςάγεται ςτο φορζα ςτρζψθ θ οποία τελικά παραλαμβάνεται από 

ζνα ηεφγοσ αξονικϊν δυνάμεων. Σαν αποτζλεςμα αυξάνει θ κλιπτικι δφναμθ που δζχονται 

τα μζλθ των άνω πελμάτων απαιτϊντασ ζτςι τθν επιλογι μεγαλφτερων διατομϊν.  

Συγκεκριμζνα με τθν αφξθςθ τθσ απόςταςθσ s αυξάνεται θ ςυνολικι εντατικι κατάςταςθ 

του μζλουσ. Με τθν αφξθςθ τθσ απόςταςθσ s αυξάνει ςθμαντικά το όριο εξάντλθςθσ τθσ 

διατομισ από ταυτόχρονθ επίδραςθ κάμψθσ και αξονικισ δφναμθσ, ωςτόςο κρίςιμθ 

παραμζνει θ αντοχι του μζλουσ ςε ταυτόχρονθ επίδραςθ διαξονικισ κάμψθσ και αξονικισ 

κλίψθσ. Παρατθρϊντασ τουσ πίνακεσ με τα όρια εξάντλθςθσ των μελϊν βλζπουμε πωσ όςο 

αυξάνει θ απόςταςθ s τόςο μεγαλφτερθ είναι θ απαίτθςθ για μεγαλφτερεσ διατομζσ ςτα 

άνω πζλματα. Τζλοσ τα μζλθ των άνω πελμάτων που ανικουν ςτθν εξωτερικι πλευρά 

μεταβολισ τθσ απόςταςθσ s (παρατθρϊντασ το φορζα ςε κάτοψθ) παρουςιάηουν 

μεγαλφτερθ αφξθςθ ςτα εντατικά τουσ μεγζκθ, από αυτά που ανικουν ςτθν απζναντι 

πλευρά. 

Οι ράβδοι των δυο κάτω πελμάτων τθσ δικτυωτισ γζφυρασ είναι εφελκυόμενα μζλθ. Με 

τθν αφξθςθ τθσ απόςταςθσ s ειςάγεται ςτο φορζα ςτρζψθ θ οποία τελικά παραλαμβάνεται 

από ζνα ηεφγοσ αξονικϊν δυνάμεων. Σαν αποτζλεςμα αυξάνει θ εφελκυςτικι δφναμθ που 

δζχονται τα μζλθ των κάτω πελμάτων απαιτϊντασ ζτςι τθν επιλογι μεγαλφτερων διατομϊν. 

Παρατθροφμε ότι αυξάνοντασ τθν απόςταςθ s αυξάνεται θ ςυνολικι εντατικι κατάςταςθ 

του μζλουσ και γίνεται όλο και πιο κρίςιμθ θ αντοχι τθσ διατομισ ςε διαρροι. Εξετάηοντασ 

τουσ πίνακεσ με τα όρια εξάντλθςθσ των διατομϊν βλζπουμε πωσ όςο αυξάνει θ απόςταςθ 

s τόςο μεγαλφτερθ είναι θ απαίτθςθ για μεγαλφτερεσ διατομζσ ςτα κάτω πζλματα. Τζλοσ τα 

μζλθ των κάτω πελμάτων που ανικουν ςτθν εξωτερικι πλευρά μεταβολισ τθσ απόςταςθσ s 

(παρατθρϊντασ το φορζα ςε κάτοψθ) παρουςιάηουν μεγαλφτερθ αφξθςθ ςτα εντατικά τουσ 

μεγζκθ, από αυτά που ανικουν ςτθν απζναντι πλευρά. 

Οι ορκοςτάτεσ του φορζα είναι κλιβόμενα μζλθ. Με τθν αφξθςθ τθσ απόςταςθσ s 

αυξάνεται θ εντατικι κατάςταςθ των ορκοςτατϊν. Συγκεκριμζνα με τθν αφξθςθ τθσ 

απόςταςθσ s γίνεται όλο και πιο κρίςιμθ θ αντοχι του μζλουσ ςε ταυτόχρονθ επίδραςθ 

διαξονικισ κάμψθσ και αξονικισ κλίψθσ. Παρατθρϊντασ τουσ πίνακεσ με τα όρια 

εξάντλθςθσ των μελϊν βλζπουμε πωσ όςο αυξάνει θ απόςταςθ s τόςο μεγαλφτερθ είναι θ 

απαίτθςθ για μεγαλφτερεσ διατομζσ ςτουσ ορκοςτάτεσ. Τζλοσ τα μζλθ των ορκοςτατϊν που 

ανικουν ςτθν εξωτερικι πλευρά μεταβολισ τθσ απόςταςθσ s (παρατθρϊντασ το φορζα ςε 

κάτοψθ) παρουςιάηουν μεγαλφτερθ αφξθςθ ςτα εντατικά τουσ μεγζκθ, από αυτά που 

ανικουν ςτθν απζναντι πλευρά. 

Όςον αφορά τα διαγϊνια μζλθ που ςυνδζουν τα άνω με τα κάτω πζλματα τθσ δικτυωτισ 

γζφυρασ κακϊσ αυξάνεται θ  απόςταςθσ s θ εντατικι τουσ κατάςταςθ παρουςιάηει πολφ 

μικρι αφξθςθ. Παρατθρϊντασ τουσ πίνακεσ με τα όρια εξάντλθςθσ των μελϊν βλζπουμε 
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πωσ όςο θ διατομι των ορκοςτατϊν παραμζνει αμετάβλθτθ τα διαγϊνια μζλθ 

παρουςιάηουν μια ςτακερι εντατικι κατάςταςθ. Τθ ςτιγμι που επιλζγουμε μεγαλφτερθ 

διατομι για τα μζλθ των ορκοςτατϊν θ εντατικι τουσ κατάςταςθ μειϊνεται αρκετά.  

Οι διαδοκίδεσ που ςυνδζουν τα δφο άνω πζλματα τθσ δικτυωτισ γζφυρασ είναι κλιβόμενα 

μζλθ. Με τθν αφξθςθ τθσ απόςταςθσ s αυξάνεται ελάχιςτα θ εντατικι κατάςταςθ των 

διαδοκίδων. Παρατθρϊντασ τουσ πίνακεσ με τα όρια εξάντλθςθσ των μελϊν παρατθροφμε 

πωσ για ςτακερό μικοσ και ςτατικό φψοσ γζφυρασ θ διατομι των διαδοκίδων παραμζνει 

ςτακερι όςο και αν αυξάνουμε τθν απόςταςθ s.  

Οι διαδοκίδεσ που ςυνδζουν τα δφο κάτω πζλματα τθσ γζφυρασ είναι εφελκυόμενα μζλθ. 

Με τθν αφξθςθ τθσ απόςταςθσ s θ εντατικι τουσ κατάςταςθ παραμζνει ςχεδόν 

αμετάβλθτθ. Για ςτακερό μικοσ και ςτατικό φψοσ γζφυρασ θ διατομι των διαδοκίδων που 

ςυνδζουν τα δφο κάτω πζλματα τθσ γζφυρασ, παραμζνει ςτακερι όςο και αν αυξάνουμε 

τθν απόςταςθ s.  

Τα διαγϊνια μζλθ που ςυνδζουν τα δφο άνω πζλματα τθσ δικτυωτισ γζφυρασ κλίβονται. 

Με τθν αφξθςθ τθσ απόςταςθσ s αυξάνεται θ αξονικι δφναμθ των διαγϊνιων δοκϊν και 

γίνεται όλο και πιο κρίςιμθ θ αντοχι του μζλουσ ςε ταυτόχρονθ επίδραςθ διαξονικισ 

κάμψθσ και αξονικισ κλίψθσ. Τζλοσ όςο αυξάνει θ απόςταςθ s τόςο μεγαλφτερθ είναι θ 

απαίτθςθ για μεγαλφτερεσ διατομζσ ςτα μζλθ των διαγωνίων. 

Τα διαγϊνια μζλθ που ςυνδζουν τα δφο κάτω πζλματα τθσ δικτυωτισ γζφυρασ 

εφελκφονται. Με τθν αφξθςθ τθσ απόςταςθσ s μειϊνεται θ εντατικι κατάςταςθ των 

διαγϊνιων δοκϊν.  

Όςον αφορά τα διαγϊνια εςωτερικά μζλθ που ςυνδζουν τα άνω με τα κάτω πζλματα τθσ 

δικτυωτισ γζφυρασ κακϊσ αυξάνεται θ απόςταςθ s αυξάνεται ςθμαντικά θ αξονικι τουσ 

δφναμθ με αποτζλεςμα να απαιτοφνται όλο και μεγαλφτερεσ διατομζσ. Παρατθροφμε ότι 

όςο πιο πολφ αυξάνεται θ απόςταςθ s τόςο μεγαλφτερθ είναι θ απαίτθςθ για μεγαλφτερεσ 

διατομζσ ςτα διαγϊνια εςωτερικά μζλθ που ςυνδζουν τα άνω με τα κάτω πζλματα.  
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