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Οδηγίες προς τους εξεταζομένους: 

• Η διάρκεια της εξέτασης είναι 1 ώρα και 45 λεπτά. Απαντήστε σε όλα τα ζητήματα.     

• Τα ζητήματα και οι ερωτήσεις των ζητημάτων δεν είναι βαθμολογικώς ισοδύναμες 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 κατά τη βαθμολόγηση. 

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

 

 

ΖΗΤΗΜΑ 1ο (40 μονά δες) 

Οριζο ντιος ιστο ς ΟΑ, βά ρους 1 kN κάι μή κους 4 με τρων, 

στήρι ζετάι κά θετά στον κάτάκο ρυφο τοι χο (xz) με τή βοή θειά 

χωρική ς ά ρθρωσής στο Ο(0,0,0) κάι δυ ο συρμάτοσχοι νων τά 

οποι ά ξεκινου ν άπο  τά Δ(2m, 0m, 2m) κάι Ε(-2m, 0m, 2m) κάι 

κάτάλή γουν στο Α. Απο  τά σήμει ά Β(0, 1m, 0) κάι Γ(0, 3m, 0) 

άνάρτά τάι με κάτάκο ρυφά συρμάτο σχοινά ΒΖ κάι ΓΗ επι πεδο 

σω μά πά χους 2 cm με ειδικο  βά ρος γ. Όλά τά συρμάτο σχοινά 

ε χουν εφελκυστική  φε ρουσά ικάνο τήτά, ι σή με 2 kN. Υπολογι στε 

τή με γιστή επιτρεπτή  τιμή  του γ. 

 

ΖΗΤΗΜΑ 2ο (25 μονάδες) 

Η ρά βδος ΑΒ στήρι ζετάι σε κάτάκο ρυφο τοι χο με τή βοή θειά λει άς 

κυ λισής Α. Το ά κρο Β ισορροπει  σε επάφή  με άρχικω ς οριζο ντιά 

δοκο  ΟΓ, ή οποι ά άρχι ζει νά περιστρε φετάι πολυ  άργά  προς τά 

κά τω πε ριξ τής ά ρθρωσής Ο. Ολι σθήσή τής ρά βδου επε ρχετάι γιά 

γωνι ά θ = 25°. Υπολογι στε το συντελεστή  στάτική ς τριβή ς μετάξυ  

τής ρά βδου ΟΒ κάι τής δοκου  ΟΓ.  

 

 

ΖΗΤΗΜΑ 3ο (35 μονάδες) 

Σχεδιά στε υπο  κάτά λλήλή κλι μάκά τά διάγρά μμάτά άξονικω ν δυνά μεων, 

τεμνουσω ν δυνά μεων κάι ροπω ν κά μψεως του ορθογωνικου  πλάισι ου 

του σχή μάτος. (Α, Δ, Ε άρθρω σεις, L = 2m, q = 4 kN/m) 

 

 


