
ΜΑΘΗΜΑ : ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ 
ΚΩΔΙΚΟΣ : ΥΚΥ803 
ΤΥΠΟΣ : Υποχρεωτικό 
ΔΙΔΣΑΣΚΩΝ : ΖΩΗ ΜΕΤΑΞΑ 
ΕΞΑΜΗΝΟ : 8ο 
ΩΡΕΣ  : 3 ω/ε (θεωρία) – 2 ω/ε (εργαστήριο) 
ECTS : 7 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ : Θεωρία 

1. Ισορροπία και αντιδράσεις φορέων/συνισταμένη δυνάμεων/ισορροπία 
σημείου και σωμάτων 

  2. Διάγραμμα ελευθέρου σώματος, είδη φορέων και είδη φορτίων, 
κατανεμημένα φορτία και αναλύσεις τους, αντιδράσεις δισδιάστατων φορέων, 
ισοστατικότητα - υπερστατικότητα 

  3. Γεωμετρικά στοιχεία επιφανειών, κέντρο βάρους, ροπές αδράνειας 
  4. Δοκοί, είδη δοκών, στερεότητα-ισοστατικότητα δοκών, τρόποι στήριξης 

δοκών, υπολογισμός αντιδράσεων δοκών, εντατικά μεγέθη διατομής, Ν, Q, Μ, 
διαγράμματα - μέθοδος τομών 

  5. Διαγράμματα N, Q, M, προσδιορισμός μηδενισμού της τέμνουσας, δοκοί με 
ενδιάμεσες αρθρώσεις 

  6. Τάση και παραμόρφωση, εξωτερικές και εσωτερικές δυνάμεις, ορθή τάση, 
διατμητική τάση, ορθή παραμόρφωση, διατμητική παραμόρφωση, διαγράμματα 
τάσεων παραμορφώσεων 

  7. Στατική τάση θράυσης, επιτρεπόμενη τάση - συντελεστής ασφαλείας, άμεση 
διάτμηση, τάσεις έδρασης 

  8. Αξονικός εφελκυσμός - θλίψη, νόμος του Hooke, μέτρο ελαστικότητας, 
εγκάρσια παραμόρφωση, εφελκυσμός λόγω ιδίου βάρους, ενέργεια 
παραμόρφωσης, συγκεντρώσεις τάσεων 

  9. Υπερστατικά προβλήματα, θερμικές τάσεις, ράβδοι σε υπερστατικές 
κατασκευές, κατασκευαστικές ατέλειες 

  10. Κάμψη, καθαρή κάμψη, βέλος κάμψης, κατανομή των ορθών τάσεων,  
θεμελιώδης νόμος της κάμψης, ουδέτερη γραμμή 

  11. Διπλή κάμψη, κάμψη και αξονική δύναμη 
 
Εργαστήριο 

  1. Μέθοδοι υπολογισμού συνιστάμενης δυνάμεων και αντιδράσεων στήριξης 
  2. Συνισταμένη δύναμη κατανεμημένων φορτίων, κατανομή ιδίου βάρους,  

ισορροπία στερεών σωμάτων 
  3. Κεντροειδές και κέντρο βάρους επιφάνειας, σύνθετες επιφάνειες, αξονική 

ροπή αδράνειας, ροπές αδράνειας σύνθετης επιφάνειας 
  4. Υπολογισμός αντιδράσεων και εντατικών μεγεθών, κατασκευή διαγραμμάτων 
  5. Διαγράμματα αξονικών δυνάμεων, τεμνουσών δυνάμεων και ροπών κάμψης / 

πείραμα κάμψης 
  6. Ορθές τάσεις και παραμορφώσεις 
  7. Υπολογισμός μέγιστων και επιτρεπόμενων τάσεων, διάτμηση πείρων - ηλών, 

ελάσματα - τάση έδρασης 
  8. Πείραμα εφελκυσμού και ανάλυση των αποτελεσμάτων 
  9. Επίλυση υπερστατικών κατασκευών - προβλημάτων  



  10. Γενική κάμψη, διαστασιολόγιση διατομών 
  11.  Διπλή κάμψη, κάμψη και αξονική δύναμη ασκήσεις 
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