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ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ-Ι (Παρασκευή, 18/12/2020, ώρα 10:45) 

Διδάσκοντες: Κουρκουλής Σταύρος, Καθηγητής ΕΜΠ, Ζήσης Αθανάσιος, Αναπληρωτής  Καθηγητής ΕΜΠ 
  

Οδηγίες προς τους εξεταζομένους: 

• Το φύλλο εξετάσεων περιλαμβάνει τρία ζητήματα. Επιλύστε όλα τα ζητήματα. Τα ζητήματα (και οι ερωτήσεις) δεν είναι ισοδύναμα ως 

προς τη βαθμολογία. Η συνολική βαθμολογία κάθε ζητήματος αναγράφεται στην αντίστοιχη εκφώνηση. 

• Η διάρκεια της εξέτασης είναι 2 ώρες και 15 λεπτά. Να απαντάτε αποκλειστικά και μόνον σε ό,τι ζητείται, δικαιολογώντας τις απαντή-

σεις. Αδικαιολόγητες απαντήσεις δημιουργούν αρνητική εικόνα. H τελική βαθμολογία είναι συνάρτηση της συνολικής εικόνας του γραπτού. 
 

ΖΗΤΗΜΑ 1o  (10+10+25=45 μονάδες)  

Οι κορυφές ισοπλεύρου τριγώνου ΑΒΓ κείνται 

επί οριζοντίου κύκλου (Ο, R=5.774 m). Στα Α, 

Β, Γ και Θ (τομή του εκ του Β ύψους του τριγώ-

νου με τον κύκλο) υψώνονται κατακόρυφα στύ-

λοι με ύψη 2, 8, 5 και 7 m, αντίστοιχα. Στο στύ-

λο ΘΚ ασκούνται οι δυνάμεις FΗ, FΔ, FΕ, μέ-

τρου 10 kN εκάστη, από τη βάση Θ, το μέσον Λ 

και την κορυφή του Κ, αντίστοιχα (Σχ.1).  

α.  Υπολογίστε τη ροπή της FΕ ως προς την ευ-

θεία ΗΟ και την κάθετη στο επίπεδο ΒΚΓ συ-

νιστώσα αυτής. 

β. Να αναχθεί το σύστημα των FΗ, FΔ, FΕ στο 

απλούστερο δυνατόν. 
 

ΖΗΤΗΜΑ 2ο (10+20+5=35 μονάδες)   

Σε λεπτό δίσκο (ακτίνας R=1 m, πάχους 

t=5 cm) ανοίγονται δύο συμμετρικές (ως 

προς αα) οπές, εφαπτόμενες στο δίσκο, 

ακτίνας ρ=R/4 (Σχ.2). Ο δίσκος στηρί-

ζεται έχοντας την ηη κατακόρυφη μέσω 

άρθρωσης (στο Α) και σχοινιού ΒΗ (το 

Β στην αυτή οριζόντιο με το Α).   

α. Υπολογίστε τις κύριες κεντροβαρικές 

επιφανειακές ροπές 2ας τάξεως. 

β.  Υποδείξτε τη θέση του Β, ώστε να 

ασκείται  στο σχοινί η ελάχιστη δυνα-

τή φόρτιση.  

γ. Για την ως άνω θέση του Β υπολογί-

στε το μέγιστο επιτρεπτό ειδικό βά-

ρος του υλικού του δίσκου, αν η α-

ντοχή του σχοινιού είναι 20 Ν.   
 

 

 

 

ΖΗΤΗΜΑ 3ο (20 μονάδες)  

Λεπτή τριγωνική πλάκα, πάχους 3 mm, από υλικό ειδικού βάρους 50 kN/m3 

αναρτάται με κατακόρυφη κύλιση (στο Α) και άρθρωση (στο Β), όπως φαί-

νεται στο Σχ.3. Η πλάκα φέρει κυκλική οπή διαμέτρου 1.5 m, εφαπτόμενη 

στο μέσον Δ της BΓ. Να προσδιορισθούν οι αντιδράσεις στηρίξεως. 

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 
ΣΧΟΛΗ  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ  ΚΑΙ 

ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΤΟΜΕΑΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 
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