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Γραπτή Εξέταση (Κανονική) 

 

1. (1,4 μον.)  Η συμπαγής χαλύβδινη ράβδος 

κυκλικής διατομής του σχήματος, μήκους � =

1,5 �  έχει συμπεριφορά ελαστική–τελείως 

πλαστική με �	 = 145 ��  και � = 77,2 �� . 

Να υπολογιστούν: (α) η εφαρμοζόμενη στρεπτική 

ροπή ��  και (β) η σχετική γωνία στροφής φ των 

ακραίων διατομών, όταν η πλαστική ζώνη έχει 

βάθος (i) 16 ��, και (ii) 24 ��. 

 

 

2. (1 μον.)  Το λεπτό χαλύβδινο έλασμα του 

σχήματος διατομής 1,5 �� � 0,125 �� με μέτρο 

ελαστικότητος � = 200 �� , μπορεί να καμφθεί 

σε μορφή κυκλικού τόξου μέσης ακτίνας � =

10 �� χωρίς να προκληθεί μόνιμη παραμόρφωση. 

Να υπολογισθούν: (α) η μέγιστη αναπτυσσόμενη ορθή τάση ��|��| , και (β) η 

απαιτούμενη ροπή Μ που πρέπει να εφαρμοστεί στα άκρα του. 

 

 

3. (1,4 μον.)  Για την χαλύβδινη δοκό με �	 = 240 �� που έχει 

την διατομή του σχήματος να υπολογιστούν: (α) η ροπή κάμψης 

διαρροής �	 , (β) η πλαστική ροπή κάμψης �� , και (γ) ο 

συντελεστής σχήματος �. (δ) Αν στη δοκό εφαρμοστεί η πλαστική 

ροπή κάμψης ��  και μετά αφαιρεθεί, να σχεδιαστεί η κατανομή 

των παραμενουσών ορθών τάσεων, και να υπολογιστεί η 

παραμένουσα ορθή τάση ��,���� . στα σημεία με " = 15 ��. 

 

 

4. (1,2 μον.)  Με χρήση τόρνου έχει αφαιρεθεί ένα τμήμα 

της ράβδου συμπαγούς τετραγωνικής διατομής του 

σχήματος. Αν  = 3 $�, % = 2 $� και �&� = 60 '�, να 

υπολογιστεί η μέγιστη τιμή �()�  της εφελκυστικής 

δύναμης �  που μπορεί να εφαρμοστεί με ασφάλεια στο 

κέντρο των ακραίων διατομών της ράβδου. 
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5. (1 μον.)  Να ευρεθεί και να σχεδιαστεί ο πυρήνας διατομής ισοπλεύρου τριγώνου 

πλευράς α. Να γίνει χρήση της συμμετρίας. Δίνεται οτι η ροπή αδρανείας τριγώνου 

με βάση * και ύψος ℎ ως προς την ευθεία της βάσης του είναι:  , = *ℎ-/12 . 

 

 

6. (1,4 μον.)  Για τη δοκό και την φόρτιση του 

σχήματος, αν �&� = 12 '� και �&� = 825 0�, 

(α) να υπολογιστεί το ελάχιστο απαιτούμενο 

πλάτος *  της ορθογωνικής διατομής, και (β) να 

υπολογιστούν η ορθή τάση ��  και η διατμητική 

τάση ��1 στο σημείο της διατομής 23&4 που απέχει 

40 �� από την άνω παρειά. 

 

 

 

7. (1,4 μον.)  Για τη υπερστατική δοκό και την φόρτιση 

του σχήματος: (α) να υπολογιστεί η αντίδραση 56  στην 

κύλιση Α χρησιμοποιώντας την εξίσωση της ελαστικής 

γραμμής. (β) Ποιές είναι οι αντιδράσεις στην πάκτωση Β ; 

 

 

 

8. (1,2 μον.)  Για τη αμφιέρειστη δοκό του σχήματος 

να υπολογιστεί η κλίση 78 της ελαστικής γραμμής 

στο σημείο Β με χρήση του 2
ου

 Θεωρ. Castigliano. 
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