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Οδηγίες	προς	τους	εξεταζόμενους:

• Το	φύλλο	εξετάσεων	περιέχει 	4	(τέσσερα)	 	μη	ισοδύναμα	μεταξύ	τους	ζητήματα.	Η	βαθμολογία	ενός	εκάστου	αναγράφεται	στην	αντίστοιχη

εκφώνηση.	Τα	ερωτήματα	εκάστου	ζητήματος	δεν	είναι	ισοδύναμα	μεταξύ	τους.

• Απαντήστε 	 σε	 όλα	 τα 	 ζητήματα. 	Να 	 απαντάτε 	αποκλειστικά 	και 	 μόνον 	 σε 	 ό,τι 	 ζητείται, 	 δικαιολογώντας 	 επαρκώς 	 τις 	 απαντήσεις.

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

• Η	διάρκεια	της	εξέτασης	είναι	3	ώρες	και	η	βαθμολογία	είναι	συνάρτηση	της	συνολικής	εικόνας	του	γραπτού.

ΖΗΤΗΜΑ	1ο (15 μονα� δες)

Κατα�  μη� κος των πλευρω� ν τυχαι�ου τριγω� νου ΑΒΓ ασκου� νται οι  δυνα� μεις  F1,	F2,	F3 με τη

φορα�  που  φαι�νεται  στο  Σχ.1.  Για  τα  με�τρα  των  δυνα� μεων  ισχυ� ει:  |F 1|= AB ,

|F 2|= ΒΓ , |F 3|= ΓΑ .  Δει�ξτε  ο� τι  το  συ� στημα  των  δυνα� μεων  αυτω� ν

ισοδυναμει� με ροπη�  με�τρου ι�σου με το διπλα� σιο του εμβαδου�  του τριγω� νου ΑΒΓ.

ΖΗΤΗΜΑ		 	2	 	ο (30 μονα� δες)

Οι κορυφε�ς ισοπλευ� ρου τριγω� νου ΑΒΓ, ευρι�σκονται σε οριζο�ντιο κυ� κλο (Ο, R=5.774

m). Στα Α, Β, Γ υψω� νονται κατακορυ� φως στυ� λοι με υ� ψη 2, 8, 5 m, αντιστοι�χως. Απο�

τις κορυφε�ς Δ, Ε, Η των στυ� λων ασκου� νται δυνα� μεις FΔ , FE , FH

(με�τρου 10  kN) σε σημει�ο Κ, το οποι�ο ευρι�σκεται επι�  της κατακορυ� φου απο�  το Θ

(σημει�ο τομη� ς της διαμε�σου του τριγω� νου απο�  το Β με τον κυ� κλο). Αν ΘΚ = 7  m

υπολογι�στε:

α.	Τη ροπη�  της συνισταμε�νης των δυνα� μεων ως προς την ευθει�α ΗΟ.

β. Τη συνιστω� σα της ως α� νω ροπη� ς, η οποι�α ει�ναι κα� θετη στο επι�πεδο ΒΚΓ.

ΖΗΤΗΜΑ		 	3	 	ο (35 μονα� δες)

Δυ� ο  κυ� κλοι  (Ο1 , R1 = 10cm) και (O2 , R2= 14 cm) εφα� πτονται

εσωτερικω� ς στις πλευρε�ς ορθογωνικου�  κιβωτι�ου. Κατα�  μη� κος των κοινω� ν εφαπτομε�νων

των δυ� ο κυ� κλων ασκου� νται δυνα� μεις  F1 ,  F 2 ,  F3 ,  με�τρων 3,  4,  8  kN,

αντιστοι�χως. Να ευρεθει� το σημει�ο του φορε�α της διακε�ντρου Ο1Ο 2  των κυ� κλων,

στο οποι�ο ασκει�ται δυ� ναμη R ισοδυ� ναμη με το συ� στημα των τριω� ν δυνα� μεων. 

ΖΗΤΗΜΑ	4  ο  	  (20 μονα� δες)   

Να  αποδειχθει�  ο� τι  για  το  ορθογω� νιο  τρι�γωνο  του  σχη� ματος  ισχυ� ει   I xy = a
2
b
2
/24 και  στη

συνε�χεια  να  προσδιοριστει�  το  κυ� ριο  κεντροβαρικο�  συ� στημα  αξο� νων  και  ο  αντι�στοιχος  τανυστη� ς

επιφανειακω� ν ροπω� ν δευτε�ρας τα� ξεως.
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