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Σ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ - ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. 

ΚΤΡΟΔΕΜΑ ΙΙΙ - 11/02/2013-Α' ΕΞΕΣΑΣΙΚΗ 

 

ΘΕΜΑ 1ο   

Δύδεται: Η διατομό δοκού γϋφυρασ με ϊνοιγμα 36m από ςκυρόδεμα C35/45 μορφόσ "Σ", 

που περιϋχει δύο παραβολικούσ τϋνοντεσ Υ12, από χϊλυβα προϋνταςησ S1500/1700, 

με εκκεντρότητα 25cm ςτα ϊκρα. Αν το ςυνολικό φορτύο τησ εύναι 45kN/m, η αρχικό 

δύναμη προϋνταςησ ΡΟ=5000kN και οι ςυνολικϋσ απώλειεσ 15% , τότε: 

 

Ζητεύται:  

a) Να ελεγχθεύ η επϊρκεια τησ διατομόσ τησ δοκού ςε διϊτμηςη. 

b) Να εξεταςθεύ αν απαιτεύται διατμητικόσ οπλιςμόσ. 

Δεδομϋνα: Εξύςωςη παραβολόσ τενόντων y=cz2 

 

Λύςη: 

a)  

 

 ΕΤΡΕΗ ΚΕΝΣΡΟΤ ΒΑΡΟΤ 

Θϋτω βοηθητικό ςύςτημα αξόνων το Οxy. 

A1=0,8*0,20=0,16m2 

A2=(1,5-0,2)0,30=0,39m2 

AΟΛ=A1+A2=0,16+0,39⇒AΟΛ=0,55m2 

yG=
         

   
⇒yG=

( ,   ,  ) ,    ,    ,  

 ,  
⇒yG=0,868m 
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 ΕΤΡΕΗ ΤΝΑΡΣΗΗ ΣΕΝΟΝΣΑ ΚΑΙ ΚΛΙΗ ΣΗ 

Η εξύςωςη παραβολόσ του τϋνοντα ωσ προσ το ςύςτημα Οzy του παρακϊτω ςχόματοσ 

εύναι y=Cz2 

 

Βρύςκω την ςταθερϊ C τησ εξύςωςησ αφού γνωρύζω τισ ςυντεταγμϋνεσ ςτα ϊκρα των 

τενόντων. 

Για z=
 

 
⇒y=em-eo oπότε: 

y(z=18)=(0,65-0,25)⇒182 C=0,40⇒C=1,235*10-3 

Άρα η εξύςωςη των τενόντων εύναι y(z)=1,235*10-3z2 

Η κλύςη των τενόντων θα δύνεται από την πρώτη παρϊγωγο τησ y(z). Δηλαδό: 

y'(z)=tanθ=
 

  
(1,235*10-3z2)⇒tanθ=2,469*10-3z  ① 

 ΕΠΑΡΚΕΙΑ  ΔΙΑΣΟΜΗ Ε ΔΙΑΣΜΗΗ 

Πρϋπει    
 ≤min{    

,     ,   
} 

Ο ϋλεγχοσ γύνεται ςτισ ςτηρύξεισ τησ δοκού 

1. ΕΤΡΕΗ     
: 

Σϋνοντεσ ςυνολικόσ διαμϋτρου Υ=2*12=24≯
  

 
=

   

 
=37,5mm ϊρα ο υπολογιςμόσ τησ 

    
 θα γύνει με το bw και όχι με το bw,nom. Δηλαδό: 

    
=

 

 
vfcd*0,90bwd 

v=0,70- 
   

   
=0,70- 

  

   
=0,525>0,50 

d=h-yG+eO⇒d=1,5-0,868+0,25⇒d=0,882m 
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Τπολογύζω:     
=

 

 
*0,525*

  

 , 
*103*0,882*0,90*0,30=1458,61kN 

2. ΕΤΡΕΗ     ,   
: 

    ,   
=1,67    

(1,0- 
   

   
) 

ς  =
      

  
=

      

  
=

  (   ,  )    

 ,  
⇒ς  =7.727,27kN/m2 

Τπολογύζω:     ,   
=1,67*1458,61*(1,0- 

 .   ,  
  

 , 
   

)=1629,19≰    
=1458,61kN 

ϊρα ο ϋλεγχοσ που πρϋπει να γύνει ςτην διατομό μασ εύναι : 

   
 ≤    

 

3. ΕΤΡΕΗ    
 : 

   
 =   -0,9   

   (1,35g+1,50g)=
  

 
=

       

 
=810kN 

  =ωΡοsinθ 

Από την ① για z=18⇒tanθ=0,04444⇒θ=2,54470  

οπότε   =(1-0,15)*5000sin2,5447=188,694kN 

Σελικϊ:    
 =810-0,9*188,694⇒   

 =640,175kN 

 

4. ΕΛΕΓΦΟ: 

Πρϋπει όπωσ εύπαμε ςτην παρϊγραφο 2 να ιςχύει: 

   
 ≤    

⇒   
 =640,175≤    

=1458,61 

ϊρα ϋχω επϊρκεια ςε διαγώνια θλύψη του ςκυροδϋματοσ 
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b) Για να μην απαιτεύται διατμητικόσ οπλιςμόσ (ςε κϊθε περύπτωςη πϊντωσ πρϋπει 

να τύθεται ο ελϊχιςτοσ οπλιςμόσ) πρϋπει: 

   
 ≤    

 

    
=[τ  κ(1,20+40ρl)+0,15ς  ]  d 

 Για C35/45⇒τ  =0,37ΜPa=0,37*103kΝ/m2 

 κ=1,60-d=1,60-0,882=0,718m≯1,0. Άρα κ=1,0 

 ρl=0(γιατύ η θϋςη και η κλύςη των τενόντων δεν μασ επιτρϋπει να λϊβουμε 

υπόψη μασ την λειτουργύα βλότρου) 

 ςcd=7,727,27kN/m( ϋχει βρεθεύ από πριν) 

Σελικϊ     
=[0,37*103*1,0*1,20+0,15*7.727,27]*0,30*0,882⇒    

=424,18kN 

Παρατηρώ ότι    
 =640,175>    

=424,18kN ϊρα απαιτεύται οπλιςμόσ διϊτμηςησ. 

ημεύωςη 1: Απαιτεύται υπολογιςμόσ τησ ποςότητασ του οπλιςμού διατμόςεωσ αλλϊ 

δεν εκτελεύται  γιατύ η εκφώνηςη μου ζητϊει αν απαιτεύται ό όχι. 

ημεύωςη 2: Οι ϋλεγχοι των     
και     

γύνονται ςτην παρειϊ και ςε απόςταςη d από 

αυτόν αντύςτοιχα. Εδώ όμωσ δεν δύνονται διατομϋσ υποςτυλωμϊτων οπότε οι ϋλεγχοι 

γύνονται ςτουσ ϊξονεσ των  υποςτυλωμϊτων. 


