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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ - ΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ 
 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1
 Μία χαλύβδινη  ράβδος ΑΒ,   με  μήκος   l = 1m (ή 1.000mm)  και σταθερό εμβαδόν 

διατομής A= 100 cm2 (ή 10.000mm2) είναι πακτωμένη κατακόρυφα και φέρει κεντροβαρική 

δύναμη Ρ =10 KN = 1ton (Σχ.). Δίνεται το ειδικό βάρος του χάλυβα γ = 78 KN/m3 = 7.8 t/m3. 

Να βρεθεί η αναπτυσσόμενη ορθή τάση σε όλες τις διατομές από Α μέχρι Β της ράβδου, αν 

αμελήσουμε το ίδιο βάρος της. 

: (Βυθούνης, σελ.29) 

 
 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2: (Βυθούνης, σελ. 34) 
Μία μεταλλική μετροταινία αρχικού μήκους l = 100 m, όταν απλωθεί και κρατηθεί τεντωμένη 

το μήκος της γίνεται l = 100.004 m. Να υπολογιστεί η ανηγμένη επιμήκυνση της μετροταινία. 

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3: (Βυθούνης, σελ. 39) 
 Ένα δοκίμιο από χάλυβα κυκλικής διατομής με αρχική διάμετρο d=1.3 cm και αρχικό μήκος 

1 = 5 cm, υποβάλλεται σε αξονικό εφελκυσμό μέχρι να επέλθει θραύση. Κατά το πείραμα 

μετρήθηκαν: Φορτίο στο όριο αναλογίας ΡΑ = 2875 kp, μέγιστο φορτίο (δηλαδή φορτίο θραύ-

σης) Pmax = Pθp = 5195 kp, επιμήκυνση στο όριο αναλογίας Δl = 0.0053 cm. 
Ζητούνται: Η ανηγμένη παραμόρφωση ε, το όριο αναλογίας σΑ , το όριο θραύσης σθρ και το 

μέτρο ελαστικότητας Ε. 

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 4: (Hibbeler σελ. 96) 

Στο σχήμα παρουσιάζεται μια δοκιμή εφελκυσμού ενός χάλυβα. Υπολόγισε το μέτρο 

ελαστικότητας και το όριο ελαστικότητας (0,2%). Προσδιόρισε την όριο αντοχής και την 

τάση θραύσης. 
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 5: (Hibbeler σελ. 98) 

Μια ράβδος αλουμινίου, που φαίνεται στο σχ., έχει κυκλική διατομή και υποβάλλεται σε 

αξονικό φορτίο ίσο με 10 kN. Εάν το δίνεται διάγραμμα τάσης-παραμόρφωσης 

προσδιόρισε την επιμήκυνση της ράβδου, όταν εφαρμόζεται το φορτίο. Eal = 70 GPa. 

 

 

 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 6: (Βυθούνης, σελ. 53) 
Μία ράβδος τετραγωνικής διατομής με πλευρά α = 1 cm, από χάλυβα St 40, δέχεται αξονικό 

εφελκυστικό φορτίο Ρ =10 ΚΝ. Να βρεθεί ο συντελεστής ασφαλείας με τον οποίο εργάζεται η 

ράβδος. 

 


