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Τομέας Μηχανικής        Αθήνα 18-5-2019 

 

«Μηχανική ΙΙΙ – Αντοχή των Υλικών», Σχολή Ε.Μ.Φ.Ε., 3
ο
 Εξάμ. 

 

Γραπτή Εξέταση (επί πτυχίω) 

 

1. (0,9 μον.)  Η ράβδος ΑΒ είναι κατασκευασμένη από 

υλικό ελαστικό–τελείως πλαστικό με τάση διαρροής 

�� = 90 ��	 και μέτρο διατμήσεως G= 30 ��	. Για την 

φόρτιση του σχήματος να υπολογίσετε: α) την ακτίνα �� 

του ελαστικού πυρήνα και β) την γωνία στροφής φ της 

διατομής στο άκρο Β. 

 

 

2. (1,1 μον.)  Ευθύγραμμη ράβδος συμπαγούς κυκλικής 

διατομής διαμέτρου d=6 mm και μήκους l=30 m 

τυλίγεται όπως φαίνεται στο σχήμα και αποθηκεύεται 

στο εσωτερικό κυλινδρικού βαρελιού εσωτερικής 

διαμέτρου D=1,25 m . Με δεδομένο ότι η τάση 

διαρροής του υλικού της ράβδου δεν ξεπερνιέται, να 

υπολογιστούν: α) η μέγιστη αναπτυσσόμενη ορθή τάση 

�,���  και β) η αναπτυσσόμενη ροπή κάμψης Μ στην ράβδο. Δίνεται το μέτρο 

ελαστικότητος της ράβδου: Ε=200 GPa. 

 

 

3. (1,5 μον.)  Σε μία δοκό με την διατομή του σχήματος 

εφαρμόζεται η ροπή Μ=45 Nm υπό γωνία � = 30°, όπως 

φαίνεται στο σχήμα. α) Να υπολογιστούν οι αναπτυσσόμενες 

ορθές τάσεις σx στα σημεία Α, Β και D. β) Να υπολογιστεί 

και να σχεδιαστεί η θέση της ουδετέρας γραμμής. 

 

 

 

4. (1 μον.)  Η ράβδος με την διατομή του σχήματος 

είναι κατασκευασμένη από χάλυβα με ελαστική-

τελείως πλαστική συμπεριφορά, με μέτρο 

ελαστικότητος Ε=200 GPa και τάση διαρροής 

� = 330 ��	 . Να υπολογιστεί το πάχος των 

πλαστικών ζωνών στην άνω και κάτω παρειά της 

ράβδου όταν η εφαρμοζόμενη ροπή παίρνει την τιμή: α) Μ=30 Nm και β) Μ=35 Nm. 
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5. (1,2 μον.)  Nα υπολογιστούν οι αναπτυσσόμενες ορθές 

τάσεις σx στα σημεία Α και Β του σχήματος όταν η 

εφαρμοζόμενη δύναμη είναι Ρ=8 kΝ. 

 

 

 

 

6. (1,3 μον.)  Για την δοκό και την φόρτιση του 

σχήματος να υπολογιστεί το ελάχιστο 

απαιτούμενο ύψος h της διατομής αν οι 

επιτρεπόμενες τάσεις για την χρησιμοποιούμενη 

ποιότητα ξύλου είναι �� = 12 ��	  και 

��� = 0,90 ��	. 

 

 

7. (1,5 μον.)  Για τον πρόβολο του σχήματος με 

την δοσμένη φόρτιση: α) να διατυπωθεί η 

εξίσωση της ελαστικής γραμμής μόνον για το 

τμήμα ΑΒ, β) να υπολογιστεί το βέλος κάμψης 

στο Β, και γ) να υπολογιστεί η κλίση στο Β. 

Δίνεται η ακαμψία ΕΙ. 

 

 

8. (1,5 μον.)  Για τον πρόβολο του σχήματος με την 

δοσμένη φόρτιση, να υπολογιστεί το βέλος κάμψης 

στο σημείο D με χρήση του 2
ου

 Θεωρήματος 

Castigliano. Δίνεται η ακαμψία ΕΙ. 

 

__________________________________________________ 

Οι εκφωνήσεις επιστρέφονται μαζί με την κόλλα. 

 





e-r" Odf ^'.

(*t x_n: [r) -

^^,\'rt lerl = 
E ," ='R

"1nni r^,"w; r^)-ry r"
T = nnt- n-(oo) -lo r+

J+- _tF = ___j__:-= 0,6)(tI.tO "r.."rqLl.
,/

L -*^*f f'[= H , ,"' [1)Ir\
lurrr\'n"t r-..er-f nt5tA't'tl''11 I

tb _.L
f,: g- gI =0,(z?"r

u.-7 r,^5i-r,*r-*' o =|= #- 
(t)

[lt\ h_
--=r: Arur...aS' -+ [,)
C+- n

?,au.to} ['lPr.u
u.,ttDla{ = ? ( Pr () l'tPa.-

ol 62z 4.1

[t) [r) a f-1 =

tsJ + 1,oo

0rl2Lt1R
: 20,f6 N*r

l0

I
Cn^



3=o 0a!f,o.l

qninv\rwl 
-c:

'lz A
1

0.01.d.,03 -L_).F-
,12

,) e, [.l,n)= n (t +i"s-fr

ks Nn (-#n -)r-4m.)

=10

. \y -

ey

Ax

, $ 
[-0, 9 (v, uu s) -q r +t:- (-.1 o r s1]

,ouF,? 'qms -c\ ruz(1t,rs\]

,ou ptr,g. qrD 5 -0, l>)z 'o, ors ]

= fi H \>e,.

=-to1,oz HDa

= -)l l.tP^

-q- $: -)o'
1

= 
orol'orol '

---G

otu
? -q r|)L

*lo r|
?i . l0 /\d'l

-\o
225" tU ua

J-
\5 t,r*t

1-
S"t "t

B
-s

t0
3r

/i,*0",F^,

'l 
+-

,t\

b

*,s) =

lLI\
0 [], +)

,YP
*(-tcr-rs,-$*r).

B(*,015/ooS).

D (r,o151 oloo5);

,t)



fol= Ca^, El*o,,nlel-{irAr" 
,

,() .,nr =

S'v
I

*^,

-- lt,^.". I . - 12")S N'q 
-

\ ' 
(o,ooe)':o.t' t.t'u*

\,p=$n [,-+W\l :)
-_-----7

U 1.. tzHgp

1t-- t\s-W
I 12.) o N*rlz-+ =)]l*."tV (o,uuu)3rrn'tt>6 N*. - t' '

tr L
2

Jrn

h) nlt = 2, Bt*t*r

9v



ll_ , rtEtrO<t\,.r'r(wr""i ?,prts-ra

Cuurtrlftfd.-pt*tll "

,ct1,1r

1

lfr, = -t,,

0t= d, rl.q ozflz= 1.,ra. rJun +

\'L i-l; f - or,ru-DY,--

e,(y)=-*Y.br)
Ar 1*= o) olt*

I t^,o'

- ol o lZtr

tf ,^O*f ,*}'hC-,.,'-)] = BqfS

----- 

-_l

EF 6ftil [,' ffi .,.,,,J 
= ;,"!JQJ,

-11.tltur"u

9y=

={o)}"lr
fu =D , Uy= YS - lZ =)? "t"1 V

x

t5,rtrl wt

I



( =o 9{f ^'
4r
ll.z.fyq bi

y-n vd/"n
V+=vg

,lruf=6",^,"r 7

= 1L=25 d +- d.,^^.^a.

* Sut vb

?S ti.^J

h^^,^n= 
1&t= =112s 

t^'+r'"

r - o,tz.[,l-li*= t,;.r"= o)ot [3(er

( fn)
SwiJ

hn

(-- H*tL l" - 3l,zs tr-)w'""v - -TrZ=;f,iz

, ri.tlr( tIL

- o,)V,1t-''

7 ya 20fl HPz,-

f')

\

t/Y^rLX .- ? A ? n rl .-2.-A -Z ct,lL'tV

]

Z ortz,qlrr>)

C, , [z) .-l L> PSetl o']Y])

L>/
?,

31r25 u' *r



1

rtt lrtl-* ln'il% +{:r;,=-: lt -1'=on*f ) *E*=ql\

Y-4-,t - * s'-- *- G :tni)*-- H* *'y|.'-"=to=

$ gJt 
^, Ilq*rl:*r*.1,11:u 

*-

lr^T=r\jr)^,,_, _,G4r_f=dlL r a{

'i+ x''%#{,,-' "J Ynrr,n" ,}"-: ;tI3} r'.r't

(r :(t'{i)r= S* vk) -:( *qrf=D -)
Ma

rrr{ -11--# +
T1'r/:):-H1x\= ry 4t"+$
BIj//x) = * -+$*{* *., [r)

FT,,["\= d ] t
, /' , 2q - 1'? + [ x'+ ctx +(L t')

OptuJSo,,l"S--rJr.tt!:a) X=0, j(o)=D'- h) -,
b) , =o,1/(oi =o r fl) --,k;A

4e* Cr) a rrltr) = # 1**{r, (..or

r.-, C4 - rT ,1111= # -rr* o* (,| *)
-'/"

c2:o



2
,r) 3^t-o

3!'-U*!y=E\
"Yr4 /c ,uJ

---
{ds=1 [') =

_q) r4L) =oL3

Bill
Typewriter
EI



B; Hf-

-i- t-6 ,t-x 1

I

% no$t rrrlt f tJ*
\l $\aV."o?q fU (-ro

!*rr'.r^(?r'r-t."|

D.

-?,,tx.nl t-\^ b B

[+ :gi)r= q tv)t x P, +(r+ $)V="

li r'+ t*$r (il::- , Io =* jt*, #u, =

= +J [-u o Ax-+Jtt; 
E*)-\,] r-,)oo 

]-*o

','=o=*lJ"T x,\,x $i;r = Jr[+(p'*,g'J
.-\ l[=*+i

::r! :l-ltl


	Binder2.pdf
	IMG_20190621_0010
	IMG_20190621_0011
	IMG_20190621_0012
	IMG_20190621_0013
	IMG_20190621_0014
	IMG_20190621_0015
	IMG_20190621_0016
	IMG_20190621_0017
	IMG_20190621_0018


