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ZHTHMA 1o

Α. α) Να ευρεθεί ο τύπος υπολογισµού της ροπής 
αντίστασης W ορθογωνικής διατοµής b X h. Αν η 
διατοµή είναι τετραγωνική, πλευράς α, πώς 
διαµορφώνεται ο παραπάνω τύπος; 

β) Να υπολογιστεί η ροπή αντίστασης W τετρα-
γωνικής διατοµής πλευράς α = 10cm ως προς τον 
κεντροβαρικό άξονα Χ-  Χ : 

  β.1. στην οριζόντια θέση 
 
  β.2. στην κατακορυφήν θέση 
 
 Η ροπή αδρανείας του τετραγώνου είναι η ίδια για 

κάθε κεντροβαρικό άξονα. 
Β.  
 α) Να ευρεθεί το κέντρο βάρους της διατοµής: 
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β) Να υπολογιστεί η ροπή αδρανείας της 
παραπάνω διατοµής ως προς τον κεντροβαρικό 
άξονα τον παράλληλο µε τον άξονα Χ .   

 
ΖΗΤΗΜΑ 2ο

 Ξύλινος στύλος µήκους m12=  έχει τετραγωνική 
διατοµή πλευράς α = 12cm. Ο στύλος είναι 
πακτωµένος στο κάτω άκρο του και ελεύθερος στο 
επάνω. Αν το µέτρο ελαστικότητας του υλικού 

είναι 2
5

cm
kp10E= και η οριακή λυγηρότητα του 

ξύλου είναι λp = 100, ζητούνται : 
 

α) Να υπολογιστεί η ροπή αδρανείας της διατοµής. 
β) Να υπολογιστεί η ακτίνα αδρανείας της 

διατοµής. 
γ) Να ελεγχθεί αν ισχύει ο τύπος του Euler για 

λυγισµό. 
δ) Να υπολογιστεί το µέγιστο κεντρικό θλιπτικό 

φορτίο που µπορεί να παραλάβει ο στύλος, αν ο 
συντελεστής ασφαλείας είναι ν = 2. 

 Να ληφθεί: π2 = 10. 
 

ΖΗΤΗΜΑ 3ο

∆ίνεται αµφιέρειστη δοκός κοίλης τετραγωνικής 
διατοµής, όπως φαίνεται στο σχήµα, η οποία φέρει 
στο σηµείο Γ κατακόρυφο φορτίο F1 = 87kp και 
οριζόντιο φορτίο F2 = 50kp, στο δε σηµείο ∆ 
φορτίο F3 = 100kp υπό γωνία 60ο ως προς τον 
άξονά της. 
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α) Να σχεδιαστούν σε σκαρίφηµα τα διαγράµµατα 
αξονικών, τεµνουσών δυνάµεων και ροπών 
κάµψης και να αναγραφούν οι τιµές στα σηµεία 
αλλαγών. 

β) Σε ποιο τµήµα της δοκού εµφανίζεται σύνθετη 
καταπόνηση και γιατί. Να σχεδιαστούν σε 
σκαρίφηµα τα διαγράµµατα των επιµέρους 
τάσεων, καθώς και το διάγραµµα της συνολικής 
τάσης για διατοµή του τµήµατος της δοκού που 
εµφανίζεται η σύνθετη καταπόνηση . Στα 
διαγράµµατα αυτά να αναγραφούν οι ακραίες 
τιµές. 

 Να ληφθεί: ηµ60ο = 0,87 και συν60ο = 0,50. 
 

ΖΗΤΗΜΑ 4ο  
∆ίνεται αµφιέρειστη δοκός κυκλικής διατοµής 
διαµέτρου d, που φορτίζεται όπως στο σχήµα. 

Ζητούνται : 
α) Να σχεδιαστούν σε σκαρίφηµα τα διαγράµµατα 

τεµνουσών δυνάµεων και ροπών κάµψης και να 
αναγραφούν οι τιµές στα σηµεία αλλαγών, 
καθώς και η θέση και το µέγεθος της µέγιστης 
ροπής κάµψης Mmax. 
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β) Να υπολογιστεί η διάµετρος της διατοµής της 
δοκού, αν η δοκός είναι χαλύβδινη µε 
επιτρεπόµενη τάση σε εφελκυσµό και θλίψη 

2επ cm
kp1920σ =  

Να ληφθεί: Ροπή αντίστασης για κυκλική διατοµή 

10
dW
3

=    και    28,1220003 =  

 
 
 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ 
 
1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά 

(ηµεροµηνία, εξεταζόµενο µάθηµα). ∆εν θα αντιγράψετε 
τα θέµατα στο τετράδιο . 

2. Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των 
φωτοαντιγράφων αµέσως µόλις σας παραδοθούν . ∆εν 
επιτρέπεται να γράψετε καµιά άλλη σηµείωση . 

3. Οι απαντήσεις και τα σκαριφήµατα να γραφούν µε 
στυλό διαρκείας χρώµατος µπλε ή µαύρου . ∆εν 
απαιτούνται όργανα σχεδίασης .  

4. Να απαντήσετε σε όλα τα ζητήµατα . 
5. Κάθε απάντηση επιστηµονικά τεκµηριωµένη είναι 

αποδεκτή . 
6. Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το 

τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα . 
7. ∆ιάρκεια εξέτασης τρεις (3) ώρες . 
8. ∆υνατή αποχώρηση µία (1) ώρα µετά την εκφώνηση . 

 
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

 
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

 


