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Οδηγίες προς τους εξεταζομένους: 

• Το φύλλο εξετάσεων περιέχει 3 (τρία) ζητήματα. Τα ζητήματα και οι ερωτήσεις κάθε ζητήματος δεν είναι ισοδύναμα ως προς 

τη βαθμολογία. Η βαθμολογία κάθε ζητήματος αναγράφεται στην αντίστοιχη εκφώνηση.   

• Απαντήστε σε όλα τα ζητήματα. Η διάρκεια της εξέτασης είναι δύο ώρες και δεκαπέντε λεπτά.   

• Να απαντάτε αποκλειστικά και μόνον σε ό,τι ζητείται, δικαιολογώντας επαρκώς τις απαντήσεις σας. Αδικαιολόγητες 

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

• Η τελική βαθμολογία είναι συνάρτηση της συνολικής εικόνας του γραπτού. 

 

ΖΗΤΗΜΑ 1ο (35 μονάδες) 

Μονόπακτη άτρακτος κατασκευάστηκε με απολύτως σφιχτή συναρμογή συμπαγούς 

κυλίνδρου (πυρήνας) διαμέτρου 4 cm και δακτυλιοειδούς περιβλήματος εξωτερικής 

διαμέτρου 6 cm. Τα διαγράμματα τ-γ των υλικών (γραμμικώς ελαστικά-απολύτως 

πλαστικά) φαίνονται στο σχήμα. 

α. Προσδιορίστε τη μέγιστη στρεπτική ροπή που μπορεί να ασκηθεί στην άτρακτο. 

β. Για την ως άνω ροπή 

σχεδιάστε την κατανομή των 

διατμητικών τάσεων και των 

διατμητικών παραμορφώσεων 

κατά μήκος της ακτίνας. 

 

ΖΗΤΗΜΑ 2ο (30 μονάδες) 

Μονοπροέχουσα δοκός, 

σύνθετης διατομής, 

αποτελείται από ξύλινη σανίδα 

(Εξ=10 GPa) και χαλύβδινη 

ενίσχυση (Εχ=200 GPa) στην 

κάτω παρειά. Να σχεδιασθεί η 

κατανομή των ορθών αξονικών τάσεων κατά το ύψος της δοκού, στην πλέον επικίνδυνη 

για αστοχία διατομή. Η δοκός να θεωρηθεί αμελητέου βάρους. 
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ΖΗΤΗΜΑ 3ο (35 μονάδες) 

Όλκιμος πρόβολος μήκους L, με διπλά συμμετρική διατομή, φορτίζεται με σημειακή 

δύναμη F (δια του κατακορύφου άξονος συμμετρίας) στο ελεύθερο άκρο. Η μέγιστη ορθή 

τάση που αναπτύσσεται στη δοκό είναι δεκαπλάσια της μέγιστης διατμητικής. 

α. Προσδιορίστε το μήκος της 

δοκού και τη μέγιστη επιτρεπτή 

τιμή της F, αν η τάση διαρροής σε 

εφελκυσμό του υλικού του 

προβόλου είναι 80 MPa. 

β. Σχεδιάστε τις κατανομές 

ορθών και διατμητικών τάσεων 

στη διατομή πακτώσεως. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


