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Γραπτή Εξέταση (Επαναληπτική) 

 

1. (2,5 μον.)  Η ράβδος του σχήματος συμπαγούς κυκλικής 

διατομής με ακτίνα R=30mm και μήκος l=2m, είναι 

κατασκευασμένη από υλικό ελαστικό–τελείως πλαστικό με 

τάση διαρροής �� = 145 �	
 , μέτρο ελαστικότητος 

� = 200 �	
  και λόγο του Poisson ν=0,3. Η ράβδος 

φορτίζεται με δύο ίσες και αντίθετες στρεπτικές ροπές Mt τέτοιες ώστε η σχετική γωνία στροφής φ 

των ακραίων διατομών να είναι φ=1,2 φY, όπου φY η σχετική γωνία στροφής των ακραίων διατομών 

όταν στη ράβδο εφαρμόζεται ροπή στρέψης διαρροής της MtY. Να υπολογιστούν: α) η ακτινα του 

ελαστικού πυρήνα και β) η τιμή της Mt. Μετά οι δύο Mt αφαιρούνται. γ) Να υπολογιστεί η 

παραμένουσα σχετική γωνία στροφής φπαραμ. των ακραίων διατομών. 

 

 

2. (2,5 μον.)  Η ράβδος του σχήματος συμπαγούς ορθογωνικής 

διατομής με πλάτος b=3cm και ύψος h=5cm, είναι 

κατασκευασμένη από υλικό ελαστικό–τελείως πλαστικό με τάση 

διαρροής �� = 240 �	
 , μέτρο διατμήσεως � = 76,92 �	
  και 

λόγο του Poisson ν=0,3. Φορτίζεται, όπως στο σχήμα, με δύο ίσες 

και αντίθετες ροπές M=1,2 MY, όπου MY η ροπή κάμψης διαρροής της ράβδου. Να υπολογιστούν: 

α) το ύψος του ελαστικού πυρήνα και β) η καμπυλότητα. Μετά οι δύο ροπές M αφαιρούνται. γ) Να 

υπολογιστεί η παραμένουσα καμπυλότητα. 

 

 

3. (2,5 μον.)  Η συμμετρική διατομή του σχήματος καταπονείται σε τέμνουσα 

δύναμη Q κατά την κατακόρυφη διεύθυνση Ky. Να βρεθεί η κατανομή των 

διατμητικών τάεων τxy(y) καθ’ ύψος της διατομής. Να υπολογιστούν οι τxy(y) 

μόνον στα χαρακτηριστικά σημεία, και να εκφραστούν συναρτήσει της τxy,max (ως 

ποσοστά % της τxy,max). Να γίνει χρήση της συμμετρίας. 

 

 

4. (2,5 μον.)  Δίνεται η δοκός του σχήματος. Με χρήση της 

εξίσωσης της ελαστικής γραμμής να υπολογίσετε την κλίση θΑ της 

ελαστικής γραμμής στο σημείο Α (συναρτήσει των q, l και EI). 

 

 

__________________________________________________ 

Οι εκφωνήσεις επιστρέφονται μαζί με την κόλλα. 












