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Οδηγίες προς τους εξεταζόμενους:

• Η διάρκεια της εξέτασης είναι 2 ώρες και 30 λεπτά. Απαντήστε σε όλα τα ζητήματα.

• Τα ζητήματα και οι ερωτήσεις των ζητημάτων δεν είναι βαθμολογικώς ισοδύναμα μεταξύ τους.

• Να απαντάτε  αποκλειστικά και μόνον σε ό,τι  ζητείται,  δικαιολογώντας επαρκώς τις απαντήσεις σας. Αδικαιολόγητες

απαντήσεις δεν λαμβάνονται υπ'όψιν και δημιουργούν αρνητική εικόνα από τη βαθμολόγηση.

• Η τελική βαθμολογία είναι συνάρτηση της συνολικής εικόνας του γραπτού.

ΖΗΤΗΜΑ 1  ο   (30 μοναδες)  

α. Κατα  μηκος  των  πλευρων

τριγωνου ΑΒΓ δρουν δυναμεις, F1, F2,

F3,  μετρων ισων, αντιστοιχως με τα

μηκη των πλευρων κατα μηκος των

οποιων δρουν (Σχ. 1α).

Δειξτε  οτι  το  συστημα  των

δυναμεων αυτων  ισοδυναμει  με  ροπη  μετρου  ισου  με  το  διπλασιο  του  εμβαδου  του

τριγωνου.

β. Να αποδειχθουν οι τυποι για το  γεωμετρικο κεντρο και την επιφανειακη ροπη 2ας

ταξεως  Ι xx  της γραμμοσκιασμενης επιφανειας ΟΑΒ του Σχ. 1β (ΑΒ: τεταρτοκυκλιο)

και για το γεωμετρικο κεντρο της γραμμης ΑΒ.

Δίνεται ότι: ∫ x2√c2 – x2 dx =
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ΖΗΤΗΜΑ 2  ο   (35 μοναδες)  

Η αβαρης δοκος ΟΘ,  στηριζεται με αρθρωση στο Ο

και  ακουμπα  χωρις  τριβη  στο  σφαιρικο  κομβο  Α

αμφιαρθρωτου  δικτυωματος.  Οι  ραβδοι  ΔΖ,  ΔΕ  και

ΕΗ του δικτυωματος εχουν  φερουσα ικανοτητα σε

θλιψη 10  kN  και σε εφελκυσμο 3  kN  (οι υπολοιπες

θεωρουνται  ασφαλεις).  Προσδιοριστε  τη  μεγιστη

επιτρεπτη τιμη της παραμετρου a της φορτισης που

ασκειται στο δοκο ΟΘ.

www.avakas.net



Σ.Ε.Μ.Φ.Ε. • ΕΜΠ • Μηχανική Ι • Διαγώνισμα Κανονικής Εξέτασης  01/02/2018                                                    2

ΖΗΤΗΜΑ   3  ο     (35 μοναδες)  

Ομογενης  σκαλα  ΑΒ,  μηκους  L=10  m  και  βαρους  1.5  kN,

στηριζεται χωρις τριβη σε οριζοντιο δαπεδο και κατακορυφο

τοιχο  (Σχ.  3).  Για  την  αποφυγη  ολισθησης  προσδενεται  με

σκοινι ΟΔ φερουσας ικανοτητας 1.5  kN.  Εργατης βαρους 1.0

kN κινειται απο το Α προς το Β. Για τη μεγιστη επιτρεπτη τιμη

της αποστασης l, που μπορει να διανυσει ο εργατης, σχεδιαστε

για τον φορεα ΑΒ τα διαγραμματα αξονικων και τεμνουσων

δυναμεων και καμπτικων ροπων.
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