
ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ 

Εξ Αποστάσεως Εξέταση - Διάρκεια 1 ώρα και 45’ (15:00 – 16:45) 

ΘΕΜΑ 1  

 

O λείος κατακόρυφος τοίχος πρόβολος 
του σχήματος (πάχους 0.5m) από 
οπλισμένο σκυρόδεμα (γσκ = 25kN/m3) 
αντιστηρίζει (καθαρή) ΑΜΜΟ πάχους 
(h1+h2) και θεμελιώνεται εντός 
ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟΥ, μιας στρώσης πάχους 5m 
επί αργιλώδους άμμου μεγάλου πάχους. 
Το θεμέλιο του τοίχου έχει πλάτος Β και 
ύψος 1m. Η Στάθμη Υδροφόρου Ορίζοντα 
(ΣΥΟ) βρίσκεται σε βάθος (1.0+h1) από την 
κορυφή του τοίχου, ενώ μπροστά από τον 
τοίχο υπάρχει ελεύθερο νερό βάθους h2. 
Το έδαφος πίσω από τον τοίχο 
επιφορτίζεται ομοιόμορφα με q (kPa), ενώ 
ο τοίχος φορτίζεται εξωτερικά με ένα 
οριζόντιο απειρομήκες γραμμικό φορτίο F 
(kN/m) σε βάθος 1m από την κορυφή του. 

Τα χαρακτηριστικά των εδαφών δίνονται στο σχήμα. Να εκτιμηθούν:  
(α) οι συνισταμένες ενεργές ωθήσεις γαιών (ενεργητική PA΄ και παθητική Pp΄ σε kN/m) επί του τοίχου, 
(β) ο Συντελεστής Ασφαλείας έναντι ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ, για δεδομένο πλάτος θεμελίου τοίχου B.  
Σημειώσεις: 

• Για την απεμπλοκή των ερωτημάτων (α) και (β), για το (β) να θεωρήσετε τις διδόμενες οριζόντιες 
συνισταμένες ενεργές ωθήσεις PA΄ και PP΄, και όχι τα αποτελέσματα από τους υπολογισμούς σας 
από το ερώτημα (α). 

• Για την εκτίμηση του Συντελεστή Ασφαλείας έναντι ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ, να θεωρηθεί πολύ τραχιά βάση 
τοίχου. Για λόγους συμβιβαστού των παραμορφώσεων, κατά την εκτίμηση του Συντελεστή 
Ασφαλείας, η ενεργή παθητική ώθηση να ληφθεί ίση με το 1/3 της μέγιστης τιμής της, δηλαδή 
Pp΄/3. 

• Θεωρείστε απλουστευτικά το ειδικό βάρος του νερού γw = 10kN/m3. 
 

Για να διαφοροποιηθούν τα θέματα ανά φοιτητή με βάση τα 3 τελευταία ψηφία του Α/Μ σας: Χ, Υ 
και Ζ, ισχύουν τα εξής: 

h1 (m) = 2+ X/10 Β (m) = 5 + Y/5 
 

h2 (m) = 2 + Ζ/10 
 

φ1 (o) = 32 + X/2 
 

q (kPa) = 10 + Y 
 

φ2 (o) = 38 + Z/2 
 

F (kN/m) = 10 + X 
 

Pa’ (kN/m) = 100 + 2*Y 
(μόνο για ερώτημα β) 

Pp’ (kN/m) = 20 + 2*Z 
(μόνο για ερώτημα β) 

 
Δηλαδή αν ο Α/Μ σας είναι CV18123, τότε:  

h1 = 2.1m 
 

Β = 5.4m 
 

h2 = 2.3m 
 

φ1 = 32.5o 
 

q = 12kPa 
 

φ2 = 39.5o 
 

F = 11kN/m 
 

Pa’ = 104 kN/m 
(μόνο για ερώτημα β) 

Pp’ = 26 kN/m 
(μόνο για ερώτημα β) 

 
Αν δεν έχετε Α/Μ στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών (π.χ. ΔΟΑΤΑΠ, ΔΠΜΣ), δείτε στο τέλος. 



 

ΘΕΜΑ 2  

Δίνεται το δίστρωτο αργιλικό πρανές, ύψους Η(m), του κάτωθι σχήματος (υπό κλίμακα). Η 

αστράγγιστη διατμητική αντοχή Su(kPa) του επιφανειακού στρώματος αυξάνεται γραμμικά με το 

βάθος, σύμφωνα με την σχέση: Su = Su0 + A z, όπου z είναι το βάθος από την άνω επιφάνεια του 

εδάφους, ενώ Su0(kPa) είναι η τιμή της Su για z=0. Το βαθύτερο αργιλικό στρώμα είναι πολύ στιβαρό 

και έχει αστράγγιστη διατμητική αντοχή Su = 350 kPa. Το ειδικό βάρος του εδάφους είναι το ίδιο για 

όλες τις στρώσεις και ίσο με γ = 18 kN / m3.  

Το πρανές φορτίζεται στην στέψη του με ομοιόμορφα κατανεμημένο φορτίο πλάτους q (kN/m/m). 

Εάν γνωρίζουμε ότι η επιφάνεια αστοχίας προσεγγίζεται από τόξο κύκλου με κέντρο το οποίο 

βρίσκεται πάνω στην ευθεία ΒΓ, η οποία διέρχεται από την στέψη του πρανούς, να υπολογιστεί ο 

συντελεστής ασφαλείας έναντι αστάθειας του ανομοιογενούς πρανούς για εύλογο δοκιμαστικό τόξο 

κύκλου (Γραφική λύση: συνιστάται ως η μόνη πρακτικώς εφικτή στο λίγο χρόνο που διαθέτετε—όχι 

υποχρεωτική όμως).  

Για να διαφοροποιηθούν τα θέματα ανά φοιτητή με βάση τα 3 τελευταία ψηφία του Α/Μ σας: Χ, Υ 
και Ζ, ισχύουν τα εξής: 

Η (m) 10 + Χ + Υ 

q (kN/m/m) 50 +Y*Z 

Su0 (kPa) 10 + Ζ 

A 2 + [(Χ+Υ+Ζ)/10] 

 

Δηλαδή αν ο Α/Μ σας είναι CV18123, τότε:  

Η (m) 10 + 1 + 2 = 13 

q (kN/m/m) 50 +2*3 = 56 

Su0 (kPa) 10 + 3 = 13 

A (kPa/m) 2 + [(1+2+3)/10] = 2.6 

 

Αν δεν έχετε Α/Μ στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών (π.χ. ΔΟΑΤΑΠ, ΔΠΜΣ), δείτε στο τέλος. 
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ΘΕΜΑ 3  

 

Για το πείραμα ροής (με ανοιχτή τη 
βαλβίδα) στην εδαφική στήλη του 
σχήματος, ζητείται να υπολογιστούν:  
(α) η παροχή για συντελεστή 
διαπερατότητας k (m/s) και επιφάνεια 
διατομής της στήλης Α=10cm2,  
(β) η στάθμη του νερού στο πιεζόμετρο 
στο σημείο Π (σε ύψος αL), όπως και η 
ενεργός κατακόρυφη τάση στο ίδιο 
σημείο, για ειδικό βάρος κορεσμένου 
εδάφους γ=20kN/m3 και νερού 
γw=10kN/m3  
(γ) να ξαναγίνουν οι υπολογισμοί του 
ερωτήματος (β), αν η βαλβίδα είναι 
κλειστή (υδροστατικές συνθήκες). 

 
Για να διαφοροποιηθούν τα θέματα ανά φοιτητή με βάση τα 3 τελευταία ψηφία του Α/Μ σας: Χ, Υ 
και Ζ, ισχύουν τα εξής: 

ποσοστό του L, που ορίζει το 
ύψος (αL) του πιεζομέτρου Π 
α (αδιάστατο) = 0.05 + Χ/10 

Συντελεστής 
διαπερατότητας  

k (m/s) = (1+Y)*10-6 
 

Διαφορά υδραυλικού 
φορτίου 

ΔΗ (m) = 0.1+ Ζ/10 

 
Δηλαδή αν ο Α/Μ σας είναι CV18123, τότε:  

α = 0.15  
(δηλ. το ύψος του Π είναι 0.15*L) 

k = 3*10-6 m/s ΔΗ = 0.4 m 

 
Αν δεν έχετε Α/Μ στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών (π.χ. ΔΟΑΤΑΠ, ΔΠΜΣ), δείτε στο τέλος. 

 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

Δεν υποχρεούστε να σκανάρετε/φωτογραφήσετε/αποστείλετε τις 3 σελίδες 

της εκφώνησης. 

Σε ό,τι αποστείλετε, να είναι σαφώς γραμμένος ο Α/Μ σας και τα Χ, Υ, Ζ που 

χρησιμοποιήσατε. Προσέξτε να είναι ορθά, αλλιώς δεν θα βαθμολογηθείτε! 

 

Οι παρακάτω που δεν έχουν Α/Μ στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, κατά δήλωσή τους, ας 
θεωρήσουν: 

Αργυρόπουλος Νικόλαος - Παναγής Χ = 1 Υ = 1 Ζ = 1 
Γιαννίκας Κωνσταντίνος Χ = 2 Υ = 2 Ζ = 2 
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