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·  Απαντήστε σε όλα τα ζητήματα. Η διάρκεια της εξέτασης είναι 3   ώρες . 

· Τα ζητήματα και οι ερωτήσεις των ζητημάτων δεν είναι βαθμολογικώς ισοδύναμα μεταξύ τους.

· 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 1  ο   (  22   μονάδες)

Ράβδος κυκλικής διατομής μεταβλητής ακτίνας  r(y)

(Σχ.1),  από  υλικό  ειδικού  βάρους  γ  και  τάσεως

διαρροής σΔ, δέχεται κατακόρυφη θλιπτική δύναμη P,

ομοιόμορφα  κατανεμημένη  στην  ανώτερη  διατομή

της, ακτίνας r0, Να ευρεθεί η συνάρτηση r=r(y) ώστε

η αναπτυσσόμενη ορθή  τάση  σyy να  είναι  σταθερή

κατά  το  ύψος  της  ράβδου,  ίση  με  σΔ.  Η  τελική

έκφραση να δοθεί συναρτήσει των γ, σΔ, r0.

ΖΗΤΗΜΑ 2  ο   (  30   μονάδες)

Άκαμπτη δοκός ΒΕ (Σχ.2)  στηρίζεται  με

άρθρωση  στο  Β  και  δύο  κυλινδρικές

ράβδους ΑΓ, ΑΔ

(ΑΑΓ = 0.5cm2 , AΑΔ = 1.2cm2
)

με μέτρα ελαστικότητας

 Ε ΑΓ = 200GPa , E ΑΔ = 100GPa , και

τάσεις διαρροής σ y , ΑΓ = 100MPa ,

 σ y , ΑΔ = 70MPa .

α. Να υπολογισθεί η γωνία θ έτσι ώστε οι

δύο ράβδοι να δέχονται την ίδια δύναμη.

β. Για την ως άνω γωνία θ να ευρεθεί η τιμή της παραμέτρου α, η οποία θα προκαλέσει

την πρώτη αστοχία, καθώς και η θέση της δοκού ΒΕ για τη φόρτιση αυτή.
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ΖΗΤΗΜΑ   3  ο   (  28     μονάδες)

α. Να δοθεί ο ορισμός των “τροχιών των κυρίων τάσεων” και να

αποδειχθεί η εξίσωση που τις περιγράφει.

β. Για επίπεδη εντατική κατάσταση δίνεται ότι: σ xx = x2 y ,

σ yy = y3  και σ xy = xy2 . Να ευρεθούν οι εξισώσεις των

τροχιών των κυρίων τάσεων και να σχεδιασθούν οι τροχιές

αυτές.

ΖΗΤΗΜΑ 4  ο   (20 μονάδες)

Από  σημείο  Σ  σώματος  υπό  ένταση

διέρονται  δύο  επίπεδα  (π1),  (π2),  με

μοναδιαία διανύσματα  n1,  n2,  αντιστοίχως.

Τα  διανύσματα  τάσεως  που  δρουν  στα

επίπεδα  αυτά  είναι  t1,  t2,  αντιστοίχως

(Σχ.4).  Να  ευρεθεί  η  κατεύθυνση  του

διανύσματος  τάσεως  t3 που  δρα  στο

επίπεδο (π3),  το οποίο διέρχεται από το Σ

και ορίζεται από τα διανύσματα t1, t2.
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