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Θέμα 1 (5)
Ισοσκελής, ορθογώνια, ανοικτή και λεπτότοιχη διατομή σχήματος L 200 × 200 × 26 χρησιμο-
ποιείται σε πρόβολο που φορτίζεται με συγκεντρωμένη δύναμη στο ελεύθερο άκρο του. Εξε-
τάζεται η κάμψη του προβόλου στις παρακάτω τρεις περιπτώσεις γεωμετρίας και φόρτισης:

1. Μία δοκός που φορτίζεται με κατακόρυφο φορτίο P (Σχήμα 1). Να δείξετε ότι η κάμψη
πραγματοποιείται προς τα κάτω και αριστερά.

2. Μια δοκός που φορτίζεται με πλάγιο φορτίο P (Σχήμα 2). Να υπολογιστεί η γωνία α
που πρέπει να σχηματίζει ο άξονας της δύναμης με το κατακόρυφο επίπεδο, έτσι ώστε η
κάμψη του προβόλου να πραγματοποιείται κατακόρυφα προς τα κάτω.

3. Δύο δοκοί συνδεδεμένες με οριζόντια μπουλόνια, τοποθετημένα εγκάρσια προς τα κατα-
κόρυφα πέλματα των δύο διατομών (Σχήμα 3). Το φορτίο P ασκείται κατακόρυφα, μέσα
στο κατακόρυφο επίπεδο συμμετρίας των δύο διατομών. Να υπολογίσετε την συνολική
εφελκυστική δύναμη που ασκείται στα μπουλόνια, έτσι ώστε η κάμψη της δοκού να γίνε-
ται μέσα στο κατακόρυφο επίπεδο και προς τα κάτω.
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Σχήμα 1: Μια δοκός με κατακόρυφα φορτίο P .
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Σχήμα 2: Μια δοκός με πλάγιο φορτίο P .
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Σχήμα 3: Δύο συνδεδεμένες δοκοί με κατακόρυφο, συμμετρικά τοποθετημένο, φορτίο P .

Θέμα 2 (5)

Καμπύλος πρόβολος AB έχει σχήμα κυκλικού τόξου με ακτίνα R, επίκεντρη γωνία ίση με
π

2
και

καμπτική στιβαρότητα ίση με EI. Στο άκρο της A η δοκός είναι πακτωμένη, ενώ στο ελεύθερο
άκρο της B ασκείται κατακόρυφο φορτίο P . Να υπολογιστεί η μετατόπιση του σημείου B.
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