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

 

Οδηγίες προς τους εξεταζομένους: 

• Η διάρκεια της εξέτασης είναι 75 λεπτά. Απαντήστε και στα δύο 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 κατά τη βαθμολόγηση. 

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

 

ΖΗΤΗΜΑ 1ο (30 μονά δες) 

Ομογενή ς σκά λά ΑΒ, μή κους L=8 m κάι βά ρους 2 kN, στήρι ζετάι με 

ά ρθρωσή κάι κάτάκο ρυφή ρά βδο ΒΓ φε ρουσάς ικάνο τήτάς 1.5 kN (Σχ. 

1). Τεχνι τής βά ρους 1.0 kN, του οποι ου το κε ντρο μά ζάς G ευρι σκετάι 

σε υ ψος 1.2 m, βάδι ζει κάτά  μή κος τής σάνι δάς άπο  το Α προς το Β κάι 

στάμάτά ει άκριβω ς στή με γιστή επιτρεπτή  άπο στάσή b του σήμει ου G 

άπο  το Α. Θεωρω ντάς τή σκά λά ευθυ γράμμο φορε ά, σχεδιά στε τά 

διάγρά μμάτά άξονικω ν κάι τεμνουσω ν δυνά μεων κάι το διά γράμμά 

κάμπτικω ν ροπω ν τή συγκεκριμε νή στιγμή .     

 

ΖΗΤΗΜΑ 2ο (45 μονά δες) 

Ιδάνικο  άβάρε ς κάλω διο ΑΒΓΔ στήρι ζετάι στους κο μβους Α κάι Δ δυ ο ο μοιων άμφιάρθρωτω ν δικτυωτω ν 

φορε ων (Σχ. 2). Απο  το κάλω διο άνάρτω ντάι δυ ο ι σά βά ρή W=5 kN. Προσδιορι στε: 

α.  Τήν άνάγκάι ά φε ρουσά ικάνο τήτά του κάλωδι ου. 

β. Τή δυ νάμή στις ρά βδους ΚΛ (του άριστερου  δικτυω μάτος) κάι ΝΡ (του δεξιου  δικτυω μάτος). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχή μά 2 

 

Σχήμα 1 


