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ZHTH  ΜΑ 1ο (30 μονάδες)
 

Σώμα βάρους  2  kN  αναρτάται  από  σημείο  Α  με  συντεταγμένες  (0,  1.2,  0)  [m]  με  τη

βοήθεια τριών συρματοσχοίνων, όπως φαίνεται στο Σχ.1.  Οι τρεις κατακόρυφοι στύλοι

είναι ισοϋψείς με ύψος 2 m.

α.  Να  υπολογισθεί  η

συνισταμένη  RCD των

δυνάμεων  που  ασκούν  τα

συρματόσχοινα AC και AD.

β. Να υπολογισθεί η ροπή της

RCD ως  προς  την  ευθεία  EG,

όπου  G  το  γεωμετρικό

κέντρο του τριγώνου ABC.

γ.  Να  υπολογισθεί  η

συνιστώσα  της  RCD η  οποία

είναι κάθετη στο επίπεδο BED.

ZHTH  ΜΑ 2ο (20 μονάδες)

Η διατομή του φράγματος του Σχ.2 έχει

μορφή  κατακόρυφης  παραβολής.

Προσδιορίστε:

α.  Το  ανά  μονάδα  πλάτους  του

φράγματος  (διάσταση  κάθετη  στο

επίπεδο  του  Σχ.2)  μέτρο  της

υδροστατικής δύναμης.

β.  Το  σημείο  Μ  στο  οποίο  η

υδροστατική  δύναμη  τέμνει  τη  βάση

του φράγματος.

Δίνεται:  Ειδικό βάρος του νερού γ=104

Ν/m3
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ZHTH  ΜΑ 3ο (35 μονάδες)

α. Σε γραμμικό φορέα ασκείται κατανεμημένη φόρτιση έντασης  q(x)  σε N/m  (Σχ. 3α).

Αποδείξτε ότι η  q(x)  ισοδυναμεί με συγκεντρωμένη δύναμη μέτρου ίσου με το εμβαδόν

της  κατανομής  και  της  οποίας  ο  φορέας  διέρχεται  από  το  γεωμετρικό  κέντρο  της

κατανομής.  Στη  συνέχεια  αποδείξτε  τις  σχέσεις  μεταξύ  της  q(x)  και  της  τέμνουσας

δύναμης V(x) καθώς και μεταξύ της V(x)και της καμπύλης ροπής M(x).

β. Ο αβαρής τριαρθρωτός φορέας του Σχ. 3Β αποτελείται από καμπύλη δοκό (μορφής

τεταρτοκυκλίου) και ορθογωνικό φορέα μορφής “Γ”. Το ζύγωμα του ορθογωνικού φορέα

εφάπτεται  στην  καμπύλη  δοκό  στο  σημείο  συνάρθρωσης.  Να  σχεδιασθούν  τα

διαγράμματα αξονικών δυνάμεων, τεμνουσών δυνάμεων και ροπών κάμψεως.

ΘΕΜΑ 4ο (15 μονάδες)

Ομογενής αρχικώς κατακόρυφη ράβδος, περιστρέφεται αργά προς τα δεξιά σε σχέση με

την αρχική της θέση με τη βοήθεια σχοινιού που διέρχεται από ιδανική τροχαλία, όπως

φαίνεται  στο  Σχ.  4.  Παρατηρήθηκε

ολίσθηση  της  ράβδου  ως  προς  το

οριζόντιο δάπεδο τη στιγμή που η γωνία

μεταξύ  δοκού  και  δαπέδου  έγινε

θ=40ο.Να  ορισθεί  ο  συντελεστής

στατικής  τριβής  μεταξύ  ράβδου  και

δαπέδου.
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