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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ– ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

Τεχνικές Προγραμματισμού και χρήσης λογισμικού Η/Υ στις κατασκευές.  
Θέματα Εξετάσεων 

 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:   Α.Ε.Μ. 

 
Εξάμηνο  : 9ο         Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2005 

 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Επιτρέπεται κάθε βοήθημα σε αναλογική ή ψηφιακή μορφή  
 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 120’ 
 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Επιλέγονται δύο (2) από τα τρία (3) θέματα τα οποία αντιστοιχούν σε πέντε (5) μονάδες 

το καθένα.  
 ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΓΡΑΠΤΟΥ: Θα πρέπει τα αρχεία που δημιουργούνται να αποθηκευθούν στον προσωπικό 

σας χώρο στον server από όπου και λαμβάνονται αυτόματα. Για το 3ο θέμα απαιτείται και η αποθή-
κευση μιας εικόνας (screen shot) του παραμορφωμένου φορέα. 

 
Ζήτημα 1ο (5 Μονάδες): Να συγγραφεί πρόγραμμα σε γλώσσα προγραμματισμού Visual Basic με το οποίο 

να ελέγχονται οι τάσεις που αναπτύσσονται σε ένα κεντρικό πέδιλο με ροπή. Το πρόγραμμα πρώτα να 

πραγματοποιεί έλεγχο εκκεντρότητας και αν δεν πληρείται να εμφανίζει σχετικό μήνυμα. 

 

 
Απαιτούμενες παράμετροι για την φόρμα εισαγωγής δεδομένων:      

Όνομα μετα-

βλητής 

Περιγραφή Είδος στοιχείου 

ελέγχου φόρμας 

Ενδεικτικές προεπιλεγμένες τιμές 

G Μόνιμο αξονικό φορτίο (kN) Textbox 600 

Q Κινητό αξονικό φορτίο (kN) Textbox 300 

Μx Ροπή κάμψης κατά x-x (kNm) Textbox 100 

Μy Ροπή κάμψης κατά y-y (kNm) Textbox 100 

SAllowed Επιτρεπόμενη τάση (kN/m2) Combobox 50,80,100,120,150,180,200 

Lx Μήκος πεδίλου (m) Textbox 1.00 

Ly Πλάτος πεδίλου (m) Textbox 1.00 

SF Συντελεστής ασφαλείας Textbox 3.00 

 
Απαιτούμενοι υπολογισμοί:  

• Δράση άνευ σεισμού: 

Νsd (kN) = (1.35G+1.50Q) ,    G, Q : όπως εισάγονται από τον χρήστη 

• ey = Mx / Nsd , ex = My / Nsd 

• Έλεγχος εκκεντρότητας: Πρέπει (ex / Lx)2 + (ey / Ly)2 < 1/9 

• Ενεργά πλάτη Lx’ = Lx – 2ey και Ly’ = Ly – 2ex  

• Αναπτυσσόμενη τάση SDev = Nsd / (Lx’ Ly’). Έλεγχος ότι SDev < SAllowed / SF 
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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ– ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

Ζήτημα 2ο (5 Μονάδες): Να συγγραφεί πρόγραμμα σε γλώσσα προγραμματισμού Visual Basic με το οποίο: 

α) να υπολογίζεται η συνολική τέμνουσα βάσης που αναμένεται να ασκηθεί στο πλαίσιο του κτιρίου του σχή-

ματος.  

β) να υπολογίζεται η κατανομή των οριζοντίων σεισμικών δυνάμεων F(i) στα επίπεδα των ορόφων του πλαι-

σίου του σχήματος  

γ) να αποθηκεύεται σε στοιχείο πλέγματος FlexGrid σε δύο στήλες ο Α/Α του ορόφου i και η σεισμική δύναμη 

F(i) που αντιστοιχεί  

δ) να αποθηκεύει σε ένα αρχείο κειμένου με όνομα “c:\\Forces.txt” τη συνολική τέμνουσα βάσης και το διάνυ-

σμα των τιμών των δυνάμεων F(i). Μόλις ολοκληρώνεται η αποθήκευση να εμφανίζεται σχετικό μήνυμα.    

  

 
 
Απαιτούμενες παράμετροι για την φόρμα εισαγωγής δεδομένων:      

Όνομα μετα-

βλητής 

Περιγραφή Είδος στοιχείου ελέγχου φόρμας Ενδεικτικές προεπιλεγ-

μένες τιμές 

Fd Φασματική επιτάχυνση σχεδιασμού Textbox 0.16g 

N Αριθμός των ορόφων του πλαισίου Textbox - 

h(i) Συνολικό ύψος στάθμης κάθε ορόφου 

από τη βάση του πλαισίου   

InputBox για κάθε έναν από τους 

Ν ορόφους 

- 

W(i) Βάρος σε κάθε όροφο του πλαισίου   InputBox για κάθε έναν από τους 

Ν ορόφους 

300 kN / πλαίσιο 

 

Απαιτούμενοι υπολογισμοί:  
Συνολικό βάρος πλαισίου: Wtot = ΣWi = W1+W2+…+Wn                                                                    

Συνολική τέμνουσα βάσης: V = Fd * Wtot 

Συνολικό άθροισμα του βοηθητικού όρου: Dev = = W1h1+W2h2+…+Wnhn ∑
N

j
jj hW

Οριζόντια δύναμη σε κάθε έναν από τους Ν ορόφους: 
Dev

hW
VF ii

i ⋅=  
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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ– ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

Ζήτημα 3ο (5 Μονάδες): 
Να βρεθεί η παραμόρφωση μιας αμφίπακτης δοκού IPE500 μήκους 5m η οποία από κατασκευαστικό λάθος 

φορτίζεται στο άκρο του άνω πέλματος με δύο έκκεντρα μοναχικά φορτία P1=P2= 3kN όπως φαίνεται στο 

σχήμα. Για την προσομοίωση να χρησιμοποιηθεί τρισδιάστατο ομοίωμα με στοιχεία Solid 186.  

 
 

Ιδιότητες Υλικών: 

Υλικό Μέτρο ελαστικότητας Λόγος Poisson Ειδικό βάρος 
Χάλυβας Ε = 200x106 kPa 0.3 γ = 78.2 kN/m3 

 


