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Γραπτή Εξέταση (Επαναληπτική) στη «Μηχανική ΙΙΙ – Αντοχή των Υλικών», Σχολή Ε.Μ.Φ.Ε., 3
ο
 Εξάμ. 

 

1. (1,6 μον.)  Η ράβδος ΑΒ έχει κοίλη κυκλική διατομή (Rεξ= 30 mm, Rεσ= 

18 mm) και είναι κατασκευασμένη από χάλυβα με ελαστική-τελείως πλα-

στική συμπεριφορά, με τΥ=125 MPa και G=77 GPa. Η εφαρμοζόμενη στρε-

πτική ροπή Mt αυξάνεται βαθμιαία μέχρι ακριβώς την στιγμή που η πλαστι-

κή ζώνη φθάνει την εσωτερική ακτίνα. Μετά η Mt αφαιρείται βαθμιαία. α) 

Να υπολογιστεί η μέγιστη τιμή της Mt και β) η μέγιστη γωνία στροφής φmax 

της ακραίας διατομής, γ) να σχεδιαστεί το διάγραμμα (τπαραμ) των παραμε-

νουσών διατμητικών τάσεων, και δ) να υπολογιστεί η παραμένουσα γωνία στροφής φπαραμ της ακραίας διατομής. 
 

2. (1,6 μον.)  Ράβδος συμπαγούς τετραγωνικής διατομής πλευράς α= 15 mm, 

κατασκευασμένη από χάλυβα (με συμπεριφορά ελαστική-τελείως πλαστική 

με Ε= 200 GPa και σY= 330 ΜPa), φορτίζεται με δύο ροπές Μ όπως φαίνεται 

στο σχήμα. α) Να υπολογιστεί το πλάτος της ελαστικής ζώνης για το οποίο η 

ακτίνα καμπυλότητος της ράβδου είναι R=1,8 m. β) Να υπολογιστεί η 

αντίστοιχη τιμή Μ των ροπών. γ) Να σχεδιαστεί το διάγραμμα (σπαραμ) των παραμενουσών ορθών τάσεων μετά 

την αφαίρεση των δύο ροπών Μ, και δ) να υπολογιστεί η παραμένουσα ακτίνα καμπυλότητος Rπαραμ. 
 

3. (1,0 μον.)  Τρείς ξύλινες δοκοί και δύο χαλύβδινες πλάκες με τις διαστάσεις του σχήμα-

τος, είναι στερεά συνδεδεμένες μεταξύ τους έτσι ώστε να αποτελούν μία ενιαία σύνθετη 

διατομή. Δίνονται: Εξυλ=14 GPa, Eχαλ=200 GPa. Επιτρεπόμενες τάσεις: σξυλ,επιτρ=14 MPa 

και σχαλ,επιτρ=150 MPa. Υπολογίστε τη μέγιστη επιτρεπόμενη καμπτική ροπή maxMz,επιτρ 

που μπορεί να αναπτυχθεί (Kz ο οριζόντιος κεντροβαρικός άξονας της σύνθετης διατομής). 
 

4. (0,9 μον.) Η διατομή του κατακόρυφου βραχίονα της 

μέγγενης του σχήματος είναι κοίλη ορθογωνική με 

πάχος t=10 mm και διαστάσεις όπως φαίνονται στην 

τομή α-α του σχήματος. Η μέγγενη σφίγγει τεμάχια ξύλου με δύναμη Ρ=20 kN, 

να υπολογιστούν οι αναπτυσσόμενες ορθές τάσεις στα σημεία Α και Β της 

τομής α-α του κατακόρυφου βραχίονα.  
        

5. (0,9 μον.)  Έστω κοίλη κυκλική διατομή (εξωτερική ακτίνα R, εσωτερικής 

ακτίνας r. Να υπολογιστεί η r συναρτήσει της R έτσι ώστε ο πυρήνας της κοίλης αυτής διατομής να έχει ακτίνα r. 
 

 

6. (1,1 μον.)  Στην τομή n-n της αμφιέρειστης δοκού 

στιυ σχήματος υπολογίστε: α) την μέγιστη διατμητική 

τάση τmax και β) την διατμητική τάση στο σημείο α. 

 

 

 

7. (1,5 μον.)  Για τη υπερστατική δοκό και την φόρτιση του σχήματος: 

(α) να υπολογιστεί η αντίδραση RB στην κύλιση B χρησιμοποιώντας 

την εξίσωση της ελαστικής γραμμής. (β) Ποιές είναι οι αντιδράσεις 

στην πάκτωση Α ; 

 

 

8. (1,4 μον.)  Για τη μονοπροέχουσα δοκό του σχήματος υπολογίστε την κλίση φΑ 

της ελαστικής γραμμής στην άρθρωση Α με χρήση του 2
ου

 Θεωρ. Castigliano. 
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