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Πανεπιστήµιο Κύπρου
Πολυτεχνική Σχολή

Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών
και Μηχανικών Περιβάλλοντος

Ακαδηµαϊκό Έτος 2004 – Χειµερινό Εξάµηνο

ΠΠΜ 220: Στατική Ανάλυση Κατασκευών Ι
1η Σειρά Ασκήσεων

Εισαγωγή στην Στατική Ανάλυση των Κατασκευών
Παράδοση: 12:00 µ.µ., Παρασκευή, 10/9/2004
Γενικές οδηγίες:
•

Οι ασκήσεις πρέπει να παραδίδονται κατά την έναρξη του µαθήµατος την µέρα παραδόσεως, µε
όλες τις σελίδες τους να είναι συνδεδεµένες µεταξύ τους και µε το ονοµατεπώνυµο και την
ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail address) γραµµένα καθαρά στην πρώτη σελίδα.

•

Καθυστερηµένες ασκήσεις δεν θα γίνονται δεκτές για βαθµολόγηση, εκτός από εξαιρετικές
περιπτώσεις και µόνο κατόπιν εκ των προτέρων συνεννόησης µε τον διδάσκων το µάθηµα.

•

Η αντιγραφή τόσο στις ασκήσεις, όσο και στις εξετάσεις, απαγορεύεται αυστηρά και σε περίπτωση
µη συµµόρφωσης µε αυτές τις οδηγίες οι συνέπειες θα είναι αυστηρότατες στην βαθµολογία σας.

Απαντήστε στις πιο κάτω ερωτήσεις, αφού διαβάσετε τις σχετικές παραγράφους οι οποίες σας έχουν δοθεί και
λαµβάνοντας υπόψη όσα έχετε ακούσει την τάξη κατά την διάρκεια του µαθήµατος. Επίσης, µπορείτε να
χρησιµοποιήσετε σχετική βιβλιογραφία (π.χ. τα βιβλία που προτείνονται στην επόµενη σελίδα) ή και το διαδίκτυο.

Πρόβληµα 1:
Κάνετε µία σύντοµη (δηλαδή γύρω στην µία σελίδα) αναδροµή στην ιστορία των κατασκευών και της
δοµοστατικής, ξεκινώντας από την αρχαιότητα µέχρι σήµερα. Σε αυτό θα σας είναι ιδιαίτερα χρήσιµες
οι φωτοτυπίες από την σχετική βιβλιογραφία, οι οποίες σας έχουν δοθεί στην τάξη, καθώς και τα
αντίστοιχα βιβλία. Προσπαθήστε να εκµεταλλευτείτε αυτήν την ευκαιρία για να εξοικειωθείτε µε την
αγγλική ορολογία η οποία θα σας είναι απαραίτητη και κατά την διάρκεια των σπουδών σας αλλά και
αργότερα στην δουλεία σας σαν µηχανικοί.

Πρόβληµα 2:
Ποίος είναι ο στόχος της στατικής ανάλυσης των κατασκευών;
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Πρόβληµα 3:
∆ώστε µία σύντοµη περιγραφή της διαδικασίας σχεδίασης µιας κατασκευής πολιτικού µηχανικού.

Πρόβληµα 4:
Πως µπορούµε να κατηγοριοποιήσοµε τα δοµικά στοιχεία;

Πρόβληµα 5:
Περιγράψτε τα κύρια είδη κατασκευών και τα κύρια χαρακτηριστικά τους, δίνοντας και κάποια πρόχειρα
σχετικά σχήµατα για την διευκόλυνση της περιγραφής σας.

Πρόβληµα 6:
Ποια είναι τα κύρια δοµικά υλικά που χρησιµοποιούνται σε κατασκευές πολιτικού µηχανικού και ποια
είναι τα βασικά χαρακτηριστικά τους.

Πρόβληµα 7:
Απαριθµήστε βασικούς τεχνικούς όρους (τουλάχιστο 20-30 λέξεις) στην Αγγλική σχετικούς µε την
δοµοστατική, τους οποίους έχετε µάθει διαβάζοντας τα αγγλικά κείµενα τα οποία σας έχουν διανεµηθεί
στην τάξη και την ερµηνεία τους στην Ελληνική.
π.χ.:

truss = δικτύωµα
beam = δοκός
column = υποστύλωµα
reinforced concrete = οπλισµένο σκυρόδεµα
κλπ.
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