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Οδηγίες προς τους εξεταζομένους: 

• Το φύλλο εξετάσεων περιέχει 3 (τρία) μη ισοδύναμα μεταξύ τους ζητήματα. Η βαθμολογία ενός εκάστου αναγράφεται στην 

αντίστοιχη εκφώνηση. Τυχόν επί μέρους ερωτήματα εκάστου ζητήματος δεν είναι ισοδύναμα μεταξύ τους.   

• Απαντήστε σε όλα τα ζητήματα. Να απαντάτε αποκλειστικά και μόνον σε ό,τι ζητείται, δικαιολογώντας επαρκώς τις απαντήσεις. 

Αδικαιολόγητες απαντήσεις δεν λαμβάνονται υπ' όψιν και δημιουργούν αρνητική εικόνα κατά τη βαθμολόγηση. 

• Η διάρκεια της εξέτασης είναι 2 ώρες και η βαθμολογία είναι συνάρτηση της συνολικής εικόνας του γραπτού. 

 

ΖΗΤΗΜΑ 1ο (40 μονάδες) 

Αμφίπακτη, συμπαγής, κυλινδρική άτρακτος με ακτίνα 5 mm, φορτίζεται με 

κατανεμημένη στρεπτική ροπή, η ένταση της οποίας αυξάνεται γραμμικώς από 

το μηδέν μέχρι τη μέγιστη τιμή, m0 (Σχ.1). Για το υλικό της ατράκτου δίνεται ότι 

ν=0.30, Ε=200 GPa και τy=120 MPa. 

α. Να ευρεθεί η μέγιστη επιτρεπτή τιμή της παραμέτρου 

m0, οι αντίστοιχες ροπές στις πακτώσεις και η αντίστοιχη 

γωνία στροφής της αφόρτιστης διατομής της ατράκτου. 

β. Να ευρεθεί η αντίστοιχη ένδειξη ηλεκτρομηκυνσιομέτρου το οποίο είναι επικολλημένο στο μέσον της ατράκτου υπό 

γωνία 15ο ως προς τον άξονα της ατράκτου. 

 

 

ΖΗΤΗΜΑ 2ο (25 μονάδες) 

Μονόπακτη άτρακτος, δακτυλιοειδούς διατομής, ακτίνων Rin=10 mm και Rout=20 mm, από γραμμικώς ελαστικό-

απολύτως πλαστικό υλικό (Σχ.2), υποβάλλεται σε στρέψη. 

α.  Προσδιορίστε το συντελεστή μορφής. 

β. Η άτρακτος φορτίζεται με στρεπτική ροπή η οποία 

δημιουργεί ελαστοπλαστικό σύνορο ακτίνας ρ=15.0 mm. 

Υπολογίστε την τιμή της ροπής. 

γ. Η άτρακτος αποφορτίζεται πλήρως. Σχεδιάστε την 

κατανομή των παραμενουσών τάσεων. 

 

 

ΖΗΤΗΜΑ 3ο (35 μονάδες) 

Μονόπακτη, λεπτότοιχη άτρακτος, μήκους 2 m, σταθερού πάχους t=2 mm, έχει τη διατομή του Σχ.3 με Rm=20 mm. Για 

το υλικό της ατράκτου δίνεται ότι E=200 GPa, ν=0.30 και 

τy=120 MPa. Η άτρακτος υποβάλλεται σε καθαρή στρέψη. 

α. Υπολογίστε τη μέγιστη επιτρεπτή ροπή που μπορεί να 

ασκηθεί στην άτρακτο (αγνοώντας κάθε παρασιτικό 

φαινόμενο). 

β. Για τη ροπή αυτή υπολόγισε τη γωνία στροφής της 

ελεύθερης διατομής της ατράκτου. 

Σχήμα 1 

 

 


