ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ: Η Αντοχή των Υλικών εξετάζει πώς παραµορφώνουν οι διάφορες
δυνάµεις τα σώµατα. Η Αντοχή των Υλικών υπολογίζει τις διαστάσεις των σωµάτων,
κατά τρόπο ώστε οι παραµορφώσεις που υφίστανται αυτά να παραµένουν µέσα στα
επιτρεπόµενα όρια. Είδη απλών καταπονήσεων: Εφελκυσµός, Θλίψη, ∆ιάτµηση,
Κάµψη, Στρέψη, Λυγισµός.

Χαράλαµπος Αθανασίου

Email: eng.ca@fit.ac.cy
Website: http://staff.fit.ac.cy/eng.ca
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ
1.

∆ΥΝΑΜΕΙΣ

Βάρος Σώµατος:

W=m·g

∆ύναµη:

F=m·α

Ισορροπία δυνάµεων:

ΣFy = 0, ΣFx = 0, ΣΜ=0

Ορθογώνιο τρίγωνο:

ηµφ=απένταντι/υποτείνουσα
συνφ=κάθετη/υποτείνουσα
εφφ=απένταντι/κάθετη

Πυθαγώριο:

a2=b2+c2

Ροπή:

Μ=F · x

2.

ΤΑΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ

Τάση:

σ=F/A

Νόµος Hooke:

σ=Ε · ε

Ανηγµένη παραµόρφωση:

ε=∆l/l

Επιµύκυνση:

∆l= Fl/EA

Συντελεστής ασφαλείας:

V=σθρ./σεπ.

3.

ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΣ, ΘΛΙΨΗ

Ορθή Τάση:

σ=F/A

∆ιατµητική Τάση:

τ=F/A

Ανηγµένη Παραµόρφωση:

ε=∆l/l

Επιµήκυνση:

∆l= Fl/EA

Νόµος Hooke:

σ=E · ε

∆ιατµητική τάση:

τ=G · γ

Σύνδεση µέτρου ελαστικότητας και

G=(Ε/2·(1+v)

µέτρου διάτµησης
Λόγος Poisson:

v=-εεγκάρσια/εδιαµήκης

∆ιαστασιολόγηση φορέων:

σ<σεπ. => F/A<σεπ.

Θερµικές Παραµορφώσεις:

∆l=α·l·∆Τ
α: συντελεστής θερµικής διαστολής,
l: µήκος, ∆Τ: διαφορά θερµοκρασίας
γ=∆ύναµη/όγκο (Ν/m3)

Ειδικό βάρος:

Χ. Αθανασίου
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4.

ΚΑΜΨΗ

Αναπτυσσόµενη ορθή τάση:
Καµπτική ροπή σε µια απόσταση χ:
Καµπτική ροπή στο κέντρο της δοκού:
Μέγιστη παραµόρφωση ή βέλος κάµψης
στο κέντρο της δοκού (δοκός σε κάµψη):
Ροπή αδράνειας για ορθογωνική δοκό:

Ι=

bh 3
12

∆υσκαµψία:
Κατανοµή των ορθών τάσεων σε
εγκάρσιες τοµές σ (καµπτικές τάσεις) και
καµπυλότητα δοκών:
Καµπυλότητα δοκού:

5.

ΣΤΡΕΨΗ

Στρεπτική ροπή στο άκρο:

Τ=F·χ

∆ιατµητική τάση (τ) για κυκλική άτρακτο:

τ=

Μέτρο ∆υσκαµψίας ή ∆ιάτµησης είναι το

G=

µέτρο δυσκαµψίας:
Πολική ροπή αδρανείας κυκλικής

J=

ράβδου:
Πολική ροπή αδρανείας κυκλικής ράβδου
µε εσωτερική τρύπα:

J=

∆ιατµητικήτάση τ
=
∆ιατµητικήτροπή γ

π ⋅d4
32

, J =

π ( d o4 − di 4 )
32

T Gθ
=
J
l

Γενικός τύπος στρεπτικής ροπής σε
κυκλική άτρακτο:
Ανηγµένη Γωνία Στροφής (Φ)

φ=

Γωνία Στροφής θ (radians)

θ=

∆ιατµητική τροπή για κυκλική άτρακτο:

γ=

Χ. Αθανασίου

Τ⋅r
J
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θ
L
Τ⋅L
G⋅J

τ
G

=

r ⋅θ
L

π ⋅ r4
2
, J =

π ( ro 4 − ri 4 )
2

