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

Γραπτή Εξέταση (κανονική) 

 

1. (1,3μον.)  Η ράβδος ΑΒ είναι κατασκευασμένη από ελαστικό–τελείως 

πλαστικό υλικό (τάση διαρροής �� = 90 ��, μέτρο διατμήσεως G= 30 ���). 

Για την φόρτιση του σχήματος υπολογίστε :α) την ακτίνα �του ελαστικού 

πυρήνα, β) την γωνία στροφής φ της διατομής στο άκρο Β, και γ) την παραμέ-

νουσα γωνία στροφής φπαρ του άκρου Β μετά την αφαίρεση της φόρτισης. 
 

 

2. (1,1μον.)  Σε δοκό με κοίλη διατομή σταθερού πάχους t=1cm, εφαρμόζεται 

ροπή Μ=8kNm υπό γωνία � = 15° με τον άξονα Κy, (βλ. σχήμα). α) Να υπολο-

γιστεί και να σχεδιαστεί η θέση της ουδετέρας γραμμής και β) να υπολογιστεί η 

αναπτυσσόμενη ορθή τάση σxA στο σημείο Α της διατομής. 

 

 

3. (1,3 μον.)  Για χαλύβδινη δοκό από ελαστικό-τελείως πλαστικό υλικό (E=200 GPa, 

τάση διαρροής �� = 240 ���) με τη διατομή του σχήματος, να υπολογιστούν: (α) η 

ροπή κάμψης διαρροής �� , (β) η ακτίνα καμπυλότητοςδιαρροής ρΥ, (γ) η ελαστο-

πλαστική ροπή κάμψης ���  όταν οι αναπτυσσόμενες πλαστικές ζώνες στο άνω και 

κάτω μέρος της διατομής έχουν πλάτος 30 mm η κάθε μία, και (δ) η ακτίνα 

καμπυλότητος ρΕΡ για την ανωτέρω ελαστοπλαστική ροπή κάμψης.  

 

4. (1μον.)  Η επιτρεπόμενη τάση για το υλικό του μηχανο-

λογικού εξαρτήματος (σχήμα στα αριστερά) είναι 

σεπ=70ΜΡα. Nα υπολογιστεί η μέγιστη τιμή Ρmax της 

δύναμης που επιτρέπεται να εφαρμοστεί. 

 

 

5. (1.3 μον.) Να υπολογιστεί και να σχεδιαστεί ο πυρήνας 

της κοίλης διατομής του σχήματος (στα δεξιά). Να γίνει 

χρήση της συμμετρίας. 

 

6. (1,5 μον.)  Δίνεται πρόβολος με την 

διατομή και φόρτιση του σχήματος. Να 

υπολογιστούν: α1) η μέγιστη 

αναπτυσσόμενη διατμητική τάση τmax και 

α2) η διατμητική τάση τa που 

αναπτύσσεται στο σημείο α της διατομής. 

β) Αν ��� = 35 ��� και ��� = 2 ��� να υπολογιστεί η μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή της δύναμης Ρ. 

 

 

7. (1,4μον.)  Δίνεται η δοκός του σχήματος με την δοσμένη φόρτιση. α) Να 

διατυπωθεί η εξίσωση της ελαστικής γραμμής συναρτήσει των l, q0 και ΕΙ. β) Nα 

υπολογιστεί η θέση x όπου εμφανίζεται το μέγιστο βέλος κάμψης ymax συναρτήσει 

του l. 

 

8. (1,1 μον.)  Δίνεται η υπερστατική δοκός του σχήματος με την δοσμένη 

φόρτιση. Με χρήση του 2
ου

 Θεωρήματος Castigliano να υπολογιστούν οι 

αντιδράσεις της συναρτήσει των l, q0 και ΕJ. 

 

__________________________________________________ 

Οι εκφωνήσεις επιστρέφονται μαζί με την κόλλα. 
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