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η
 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ-IIΙ (ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ) 

(Σάββατο, 26 Νοεμβρίου 2016, ώρα 09:00) 

Διδάσκων:  Κουρκουλής Σταύρος, Καθηγητής ΕΜΠ 
 

Οδηγίες προς τους εξεταζομένους: 

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

αντίστοιχη εκφώνηση. Τα 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 απα-

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

 Η διάρκεια της εξέτασης είναι 2 ώρες και 30 λεπτά και η βαθμολογία είναι συνάρτηση της συνολικής εικόνας του γραπτού. 

 

 
 

 

ΖΗΤΗΜΑ 1
o  

(30 μονάδες) 

Κοίλη άτρακτος κυκλικής διατομής και κοίλος σωλήνας τετρα-

γωνικής διατομής (Σχ.1) υποβάλλονται στην ίδια στρεπτική ρο-

πή Μt. Οι σωλήνες έχουν το ίδιο μήκος, το ίδιο πάχος τοιχώμα-

τος καθώς και το ίδιο εμβαδόν εγκάρσιας διατομής. Να ευρεθεί 

ο λόγος των:  

α.  Αναναπτυσσομένων διατμητικών τάσεων.  

β.   Γωνιών στρέψεως. 

(Να αγνοηθούν παρασιτικά φαινόμενα). 

 

 

 

ΖΗΤΗΜΑ 2
o  

(35 μονάδες) 

Μονόπακτη άτρακτος, κυκλικής διατομής ακτίνας R=15 mm α-

πό γραμμικώς ελαστικό-γραμμικώς κρατυνόμενο υλικό (Σχ.2), 

υποβάλλεται σε στρέψη. Σχεδιάστε την κατανομή των παραμε-

νουσών τάσεων αν η άτρακτος αποφορτιστεί από ροπή που δη-

μιούργησε ελαστο-πλαστικό σύνορο ακτίνας ρ=12.5 mm. 

 

 

 

 

ΖΗΤΗΜΑ 3
ο
 (35 μονάδες)  

Χάλκινη συμπαγής ράβδος (Dχ=40 mm) περιβάλλεται από ορει-

χάλκινο σωλήνα εσωτερικής διαμέτρου 40 mm (Σχ.3). Τα δύο 

σώματα είναι στερεά συγκολλημένα μεταξύ τους. Τα μέτρα δια-

τμήσεως χαλκού και ορειχάλκου είναι αντίστοιχα ίσα με 80 και 

44 GPa. Οι τάσεις διαρροής χαλκού και ορειχάλκου είναι αντί-

στοιχα ίσες με 60 και 38 MPa.  

α. Να ευρεθεί η μέγιστη στρεπτική ροπή Mt που μπορεί να α-

σκηθεί στο σώμα πριν επέλθει η πρώτη διαρροή. 

β. Να σχεδιασθεί (ποσοτικώς) η κατανομή τάσεων και παρα-

μορφώσεων κατά μήκος της ακτίνας του σώματος.  
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