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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.

Άσκηση 1: [100 µονάδες]
Προσδιορίστε µε την βοήθεια της µεθόδου των συµβιβαστών µετακινήσεων τα διαγράµµατα των
τεµνουσών δυνάµεων (∆Τ∆) και των καµπτικών ροπών (∆ΚΡ) εκφρασµένα σύµφωνα µε την πιο κάτω
προσήµανση.
Η δοκός φορτίζεται µε οµοιόµορφο φορτίο, το ίδιο για το οποίο επιλύθηκε στην 8η άσκηση
αλλά τώρα επιπλέον της κατανεµηµένης φόρτισης η στήριξη Β παρουσιάζει µία βύθιση (δηλαδή
µετακίνηση προς τα κάτω) ίση µε 0.001m λόγω παραµορφωσιµότητας του εδάφους, ενώ η στήριξη στο
Α παραµένει ακλόνητη στη θέση της. Αυτή τη φορά πρέπει να λάβετε υπόψη τη συνεισφορά τόσο των
καµπτικών όσο και των διατµητικών παραµορφώσεων στον υπολογισµό των µετακινήσεων.
Πόση θα έπρεπε να είναι η υποχώρηση της στήριξης Β, δηλαδή η διαφορική καθίζηση σε σχέση
µε τη στήριξη Α ώστε η αντίστοιχη αντίδραση να είναι µηδενική;
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