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ΔΗΜΟΚΡΙΣΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ – ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ – ΣΜΗΜΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΕΡΕΟΤ ΩΜΑΣΟ Ι  

ΕΞΕΣΑΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2008 – 14-02-2008 

 

Θϋμα 1ο   

την πλϊκα θεμελύωςησ ςχόματοσ εξαγώνου και 

πλευρϊσ 3m αςκούνται τα φορτύα 4 υποςτυλωμϊτων 

(Α,C,D,E) όπωσ ςτο ςχόμα. Ζητεύται να προςδιοριςθούν: 

1. Η ςυνιςταμϋνη του ςυςτόματοσ και το ςημεύο 

εφαρμογόσ τησ πϊνω ςτην πλϊκα θεμελύωςησ. 

2. Σα μϋτρα των φορτύων που αςκούν τα 

υποςτυλώματα ςτα ςημεύα Β και F πϊνω ςτην 

πλϊκα θεμελύωςησ, ϋτςι ώςτε η ςυνιςταμϋνη του 

ςυςτόματοσ των φορτύων των 6 

υποςτυλωμϊτων να περνϊει από το κϋντρο τησ πλϊκασ. 

 

Λύςη: 

1. Βρύςκω τισ εξιςώςεισ των δυνϊμεων: FE=-60j, FD=-100j, FC=-40j, FA=-80j 

τη ςυνϋχεια βρύςκω τισ ςυντεταγμϋνεσ των ςημεύων Α, Β, C, D, E, F. Για να τισ βρω 

πρϋπει να υπολογύςω τισ αποςτϊςεισ ΟD και OK. (βλϋπε παρακϊτω ςχόμα). 

το κανονικό εξϊγωνο εγγρϊφεται κύκλοσ του οπούου η περιφϋρεια περνϊει από όλα τα 

ςημεύα (Α, Β, C, D, E, F). 

Κϊθε κυκλικό τόξο ϋχει γωνύα θ=
    

 
=600 (βλϋπε ςχόμα). 

Από το ορθογώνιο τρύγωνο ΟΕΚ θα ϋχουμε εφθ=
  

  
  ① 

Όμωσ ΟΚ=
  

 
=
 

 
⇒OK=1,5  ②  

H ①
②
⇒ ΕΚ=1,5tan600⇒EK=2,598m ③ 

Από το ορθογώνιο τρύγωνο EDΚ: sinω=
  

  
⇒sinω=

 ,   

 
⇒ω=600(=θ) ④ 
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cosω=
  

  

④
⇒   =3cos600⇒KD=1,5m 

Με βϊςη τισ τιμϋσ των ΟΚ,(=1,5) KD(=1,5) και ΕΚ(=2,598) βρύςκω τισ ςυντεταγμϋνεσ 

των ςημεύων: 

xΕ=1,5             zΕ=-2,598                         xB=-1,5              zB=2,598 

xD=3,0             zD=0                                  xA=-3,0              zA=0 

xC=1,5             zC=2,598                          xF=-1,5              zF=-2,598 

                                                 

Μεταφϋρω όλο το ςύςτημα δυνϊμεων ςτην αρχό  των αξόνων Ο. Σότε η ςυνολικό 

δύναμη RΟ και η ςυνολικό ροπό ΜΟ θα εύναι: 

RΟ=-60j+(-100j)+(-40j)+(-80j)⇒R=-280j 

ΜΟ=|
   
 ,5 0   ,598
0  60 0

|+|
   
3,0 0 0
0   00 0

|+|
   
 ,5 0  ,598
0  40 0

|+|
   

 3,0 0 0
0  80 0

|⇒ 

⇒ΜΟ=60 |
  
 ,5   ,598

|   00 |
  
3 0

|  40 |
  
 ,5  ,598

|  80 |
  
 3 0

|⇒ 

⇒ΜΟ=60(-2,598i-1,5k)+100(-3,0k)+40(2,598i-1,5k)+80(3,0k)⇒ 

⇒ΜΟ=-51,96i -210k 

Άρα το ςύςτημα των δυνϊμεων ανϊγεται ςτην θϋςη Ο(αρχό ςυςτόματοσ αξόνων) ςτισ: 

RΟ=-280j και ΜΟ=-51,96i-210k 

Έςτω Ρ(x,y,z) ϋνα ςημεύο από όπου περνϊει η μοναδικό ςυνιςταμϋνη δύναμη. 

Σότε η ροπό τησ ςυνιςταμϋνησ δύναμησ RΟ ωσ προσ αυτό το ςημεύο θα εύναι : 

ΜΡ=|
   
 0  
0   80 0

|= 80 |
  
  

|=280(zi-xk)=280zi-280xk 

Θα πρϋπει: ΜΡ=ΜΟ⇒280zi-280xk=-51,96i-210k. Δηλαδό: 

280z=-51,96                   

-280x=-210          ⇒  x=0,75m, z=-0,1855m. Άρα Ρ(0,75,  -0,1855) 
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2. Σο νϋο ςύςτημα των δυνϊμεων περιλαμβϊνει επιπροςθϋτωσ με το προηγούμενο 

τισ δυνϊμεισ: FΒ=    j και FF=    j 

Ανϊγω το νϋο ςύςτημα των δυνϊμεων ωσ προσ το ςημεύο O. Σότε η ςυνιςταμϋνη ροπό 

του θα εύναι : 

  
 =-51,96i-210k |

   
  ,5 0  ,598
0     0

|+|
   

  ,5 0   ,598
0     0

|= 

 

=-51,96i-210k     |
  

  ,5  ,598
|-    |

  
  ,5   ,598

|= 

 

⇒   
 =-51,96i-210k-2,598    i-1,5    k+2,598    i+1,5    k)⇒ 

 

⇒   
 =-51,96i+i(2,598    -2,598    )-210k-k(1,5      ,5    ) 

 

Για να περνϊει από το κϋντρο τησ πλϊκασ η ςυνιςταμϋνη δύναμη (το κϋντρο τησ πλϊκα 

ταυτύζεται με την αρχό των αξόνων Ο ) θα πρϋπει το διϊνυςμα τησ ςυνιςταμϋνησ ροπόσ 

να εύναι μηδενικό δηλαδό:   
 =0. Θα ϋχω: 

 

-51,96+2,598    -2,598    =0              =-60kN 

                                                                   

-210-1,5    -1,5    =0                              =-80kN 

 

Δηλαδό οι δυνϊμεισ ςτα ςημεύα F και Β θα εύναι: 

FF=-60j, FB=-80j 
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ΠΕΡΙΟΔΟ IAΝΟΤΑΡΙΟΤ  008  

14-02-2008 

Θϋμα 2ο 

Για τον ςύνθετο φορϋα του ςχόματοσ ζητεύται να 

αποδειχθεύ η ςτερεότητα του και να 

προςδιοριςτούν όλεσ οι αντιδρϊςεισ των 

εςωτερικών ςυνδϋςμων και των ςτηρύξεων. 

Δύνεται W=40kg. 

(Yπόδειξη: Η τροχαλύα ςτηρύζεται ςτο ςημεύο G 

με μύα ϊρθρωςη. Σο ςχοινύ εύναι αβαρϋσ και 

διϋρχεται χωρύσ τριβϋσ από την τροχαλύα). 

 

Λύςη: 

ΣΕΡΕΟΣΗΣΑ 

Πρόκειται για τρεισ δύςκουσ (ΑD, BE, CG) που ενώνονται ανϊ δυο μεταξύ τουσ μϋςω 

εςωτερικών αρθρώςεων, οι οπούεσ δεν βρύςκονται ςτην ύδια ευθεύα. (ΣΡΙΑΡΘΡΩΣΟ 

ΣΟΞΟ). Άρα αυτούσ τουσ τρεισ δύςκουσ μπορούμε να τουσ δούμε ςαν ϋναν ςτερεό δύςκο 

που ϋρχεται ςε επαφό με το ϋδαφοσ μϋςω μιασ ϊρθρωςησ και μιασ κύλιςησ των οπούων 

οι αντιδρϊςεισ ούτε εύναι παρϊλληλεσ ούτε διϋρχονται από το ύδιο ςημεύο. Άρα ο φορϋασ 

μασ εύναι ςτϋρεοσ. 

Από τον φορϋα απομακρύνω την τροχαλύα. Κϊνω Δ.Ε.. τησ τροχαλύασ και θα ϋχω: 

Fx=0⇒Σ=Gx   ① 

Fy=0⇒Gy=W⇒Gy=40kg ②                   

Μ(G) =0⇒Wr-Tr=0⇒T=40kg ③ 

Η ①
③
⇒  Gx=40kg 
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Σελικϊ ο προσ επύλυςη φορϋασ γύνεται όπωσ ςτο παρακϊτω ςχόμα: 

tanφ=
 

 
⇒φ=36,8690 

ΕΤΡΕΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΑΝΣΙΔΡΑΕΩΝ 

Fx=0⇒Αx=Dx  ④ 

Fy=0⇒Ay=40kg  ⑤ 

Μ(A) =0⇒40* 6-40*12+40*15-18Dx=0⇒Dx=42,222kg   ⑥ 

Η ④
⑥
⇒  Ax=42,222kg 

 

Απομονώνω τον δύςκο CG από τον υπόλοιπο φορϋα.  

 

ΕΤΡΕΗ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ ΑΝΣΙΔΡΑΕΩΝ ΣΙ ΘΕΕΙ C,Ε 

Fx=0⇒Cx=0,8R+40 ⑦ 

Fy=0⇒Cy-0,6R-40=0 ⑧         

Μ(C) =0⇒0,6R*8 40* 6=0⇒R=-133,33kg ⑨ 

H ⑦
⑨
⇒ Cx=-66,667kg και η ⑧

⑨
⇒ Cy=-40kg 

Σο μϋτρο και η διεύθυνςη τησ εςωτερικόσ αντύδραςησ ςτην θϋςη Β εύναι ύδια με τα 

αντύςτοιχα τησ εςωτερικόσ αντύδραςησ ςτην θϋςη Ε(ο δύςκοσ ΕΒ ςυμπεριφϋρεται ςαν 

ρϊβδοσ). 
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Θϋμα 3ο   

Για το δικτύωμα ςτϋγησ του ςχόματοσ (Δικτύωμα Howe τύπου ψαλιδιού) ζητεύται να 

προςδιοριςτούν οι αντιδρϊςεισ των ςτηρύξεων καθώσ και οι τϊςεισ των ρϊβδων DF, DG, 

EG, GI, HI και HJ  με την μϋθοδο των τομών Ritter. Να δεύξετε το ΔΕ για τισ τομϋσ και να 

γύνει πύνακασ των τϊςεων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λύςη: 

ΕΤΡΕΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΑΝΣΙΔΡΑΕΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

Fx=0⇒Αx=0  ① 

Fy=0⇒Ay+Ly=   ②. Λόγω ςυμμετρύασ Αx=Ly
  

 
⇒Ay=Ly=6kN 
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ΕΤΡΕΗ ΣΑΕΩΝ ΡΑΒΔΩΝ SDF, SDG, SEG,SGI 

Από γεωμετρύα φορϋα: tanφ=
 , 

 , 
⇒φ=22,61980 ③ 

 Μ(G) =0⇒5*6-2*4-2*2+y1SDF cos22,6198+2SDF sin22,6198=0 ④ 

Εύρεςη απόςταςησ y1 

tanφ=
  

 

③
⇒ y2=0,833m 

Άρα y1=1,5- y2⇒y1=1,5-0,833⇒y1=0,667m ⑤ 

Η ④
⑤
⇒ SDF=-13kN 

 

 Μ(D) =0⇒5*4-2*2-(DE)SEGcosθ=0  ⑥ 

tanθ=
 , 

 , 
⇒θ=9,46230 ⑦ 

Εύρεςη απόςταςησ DE 

   

   
=
 

 
⇒EE’=0,667* ⇒EE’=0,667m 

   

   
=
 

 
⇒DE’= ,667m 

Άρα  E= E’-EE’= ,667-0,667=1m  ⑧ 

Η ⑥
⑦,⑧
⇒   SEG=

  

 ,    
=16,22kN (=SGΙ λόγω ςυμμετρικού φορϋα με ςυμμετρικό φόρτιςη) 

 

 Μ(A) =0⇒ *   *4 1,667SDGcosω+4SDGsinω=0  ⑨ 

tanφ=
(  )

 

③
⇒ (FK)=0,833m  

(KG)=(FG)-(F )⇒( G)=(FG)-(FK)
⑨
⇒ (KG)=1,5-0,833=0,667m ⑩ 

tanω=
(  )

 

⑩
⇒ tanω=

 ,   

 
⇒ω=18,44350    ⑪ 

Η ⑨
⑪
⇒ SDG=-4,215kN 



 

Ιωάννου Δροςοποφλου 252,Άνω Πατήςια, 210-20.23.812                

www.gregtriantafyllou.gr 

8 
                   ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΩΝ ΧΟΛΩΝ   ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΟΤ ΓΡΗΓΟΡΗ 

●ΚΑΣΑΣΑΚΣΗΡΙΕ     ●Δ.Ο.Α.Σ.Α.Π.    ●ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ   ●Α.Σ.Ε.Ι. 

ΕΤΡΕΗ ΣΑΕΩΝ ΡΑΒΔΩΝ SΗΙ, SΗJ 

 Μ(L) =0⇒4SIH-4=0⇒SIH=1kN 

 Fx=0⇒SGIcosθ+SJHcosφ=0
⑦
⇒ SJH=-17,33kN 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΣΑΕΩΝ ΡΑΒΔΩΝ 

Si ΣΙΜΕ (kN) 

SDF -13,0 

SDG -4,215 

SEG +16,22 

SGI +16,22 

SIH +1,0 

SHJ -17,33 
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Θϋμα 4ο   

Να βρεθούν οι τιμϋσ των φορτύων διατομόσ ςτα 

χαρακτηριςτικϊ ςημεύα τησ δοκού και να χαραχθούν τα 

διαγρϊμματα Q και Μ δύνοντασ πλόρεισ εξηγόςεισ για την 

μορφό τουσ. Επύςησ να υπολογιςθεύ και η μϋγιςτη ροπό 

κϊμψησ. 

 

 

Λύςη: 

ΕΤΡΕΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΑΝΣΙΔΡΑΕΩΝ 

Fx=0⟹Cx=0kN    ① 

Fy=0⟹Cy+By=2*2,0+1,0*4,5- ,0⇒Cy+By=7,5   ②                   

Μ(C) =0⇒ *0,5*
 , 

 
+1,0*1,5+3,5By-2*1,5*

 , 

 
-4,5* ,0*3,0=0⇒ 

3,5By= 4⇒By=4kN ③ 

Η ②
③
⇒  Cy=3,5kN   

 

 

Σομό ΑC (0≤x≤0,50) 

Fx=0⇒Ν(x)=0kN      

Fy=0 ⇒Q(x)+2,0x=0⇒Q(x)=-2,0x (α΄βαθμού)          

Q(0)=0kN,    Q(0,5)=-1,0kN  

Μ=0⇒M(x)+2,0x
 

 
=0⇒M(x)=-   (β΄βαθμού) 

M(0)=0kNm,   M(0,5)=-0,25kNm 
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Σομό CD(0≤x≤ ,50) 

Fx=0⇒Ν(x)=0kN      

Fy=0 ⇒Q(x)-2,5+2,0x=0⇒Q(x)=-2,0x+2,5 (α΄βαθμού)          

Q(0)=+2,5kN,    Q(1,5)=-0,5kN ,  Q( )=0⇒ xmax=1,25m 

Μ=0⇒M(x)-2,5x+0,25+2x
 

 
=0⇒M(x)=-  +2,5x-0,25 

(β΄βαθμού) 

M(0)=-0,25kNm,   M(1,5)=+1,25kNm,  maxM(1,25)=1,3125kNm 

 

Σομό BE(0≤x≤1, 0) 

Fx=0⇒Ν(x)=0kN      

Fy=0 ⇒Q(x)+4,0-4,5x=0⇒Q(x)=4,5x-4,0 (α΄βαθμού)          

Q(0)=-4,0kN,    Q(1,0)=0,5kN ,  Q( )=0⇒ xmax=0,889m 

Μ=0⇒M(x)+4,5x
 

 
-4,0x=0⇒M(x)=- , 5  +4,0x  (β΄βαθμού)    

M(0)=0kNm,   M(1,0)=+1,75kNm, maxM(0,889)=1,778kNm 

 

Σομό DE(0≤x≤1, 0) 

Fx=0⇒Ν(x)=0kN      

Fy=0 ⇒Q(x)=0,50kN (ςταθερό) 

Μ=0⇒M(x)+0,5x-1,75=0⇒M(x)=1,75-0,5x (α΄βαθμού) 

M(0)=1,75kNm,   M(1)=1,25kNm 
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