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ΠΑΡΑΔΕΙΜΑΤΑ - ΚΑΜΨΗ 
 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1
Μία χαλύβδινη δοκός φορτίζεται με ροπή Μ=8 ΚΝ σε κάθε άκρο της (Σχ.). Η δοκός είναι 
ορθογωνικής διατομής με διαστάσεις b = 6 cm, h = 10 cm. Να υπολογιστούν:  

:  

α) Οι ορθές τάσεις στις θέσεις Υ1 = 30 mm και Υ2 = -20 mm επί της διατομής,  
β) Οι αναπτυσσόμενες μέγιστες ορθές τάσεις στη διατομή. 
 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2
Ξύλινη δοκός ΑΒ μήκους l = 5m, α = 2 m φορτίζεται με φορτία F1 = 2000 Ν και F2 = 4000 Ν. 
Ζητούνται:  

:  

α) Να υπολογιστεί η απαιτούμενη ροπή αντίστασης της διατομής αν η επιτρεπόμενη  τάση σε  
εφελκυσμό  και  θλίψη  του  υλικού  της είναι απολύτως ίσες με σεπ = 10 MPa.  
β) Αν η διατομή είναι ορθογωνική, με ύψος h διπλάσιο του πλάτους b (h = 2b), να υπολογιστούν οι 
διαστάσεις b και h. 
 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3
Πρόβολος μήκους l=2m φέρει φορτίο q = 20.000 N/m. Αν η διατομή είναι ορθογωνική με ύψος h 
διπλάσιο του πλάτους της b, να υπολογιστούν:  

:  

α) Οι διαστάσεις της διατομής, αν η μέγιστη επιτρεπόμενη ορθή τάση για το υλικό της δοκού είναι 
σεπ = 100 MPa = 100 MN/m2.  
β) Η μέγιστη καμπτική ροπή που μπορεί να παραλάβει η διατομή που θα προκύψει, αν η δοκός 
φορτίζεται κατά τη διεύθυνση του άξονα z. 
 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 4
Μία ράβδος από χάλυβα ορθογωνικής διατομής 20 x 60 mm είναι υπο φορτίο που ενεργεί στο 
κατακόρυφο επίπεδο συμμετρίας της ράβδου. Προσδιορίστε την τιμή της ροπής κάμψης M που 
προκαλεί τάση ίση με το όριο διαρροής. (Τάση διαρροής ή όριο ελαστικότητας σy = 250MPa.) 

:  

 
  



ΦΑΕΡ111: ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ                                                                (ΠΑΡΑΔΕΙΜΑΤΑ – ΚΑΜΨΗ) 

-2- 
 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 5
Η ορθογώνια δοκός που φαίνεται στο σχήμα, είναι από κράμα αλουμινίου για την οποία σY=σΕ=275 
MPa (όριο ελαστικότητας), σM =414 ΜΡα (όριο θράυσης), και Ε=73000 MPa (μέτρο ελαστικότητας ). 
Υπολογίστε (α) την καμπτική ροπή Μ με συντελεστής ασφάλειας ίσο 3, (β) την ακτίνα καμπυλότητας 
της δοκού R. 

:  

          

 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 6
Μία δοκός έχει ορθογωνική διατομή και υποβάλλεται στην κατανομή των τάσεων που φαίνεται στο 
σχήμα. Προσδιορίστε την εσωτερική ροπή Μ στο τμήμα που προκαλείται από την κατανομή των 
τάσεων (α) χρησιμοποιώντας τον τύπο κάμψεως, (β) από την εύρεση του προκύπτοντος της 
κατανομής τάσεων με χρήση βασικών αρχών. 

:  

 
 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 7
Σε δοκό (βλ. Σχ ) μήκους 

: (Πρόβλημα ελέγχου τάσης) 
l m= 5  και a m= 2 , με διατομή 10/20 (b=10cm, h=20cm), η επιτρεπόμενη 

τάση σε εφελκυσμό ή θλίψη από κάμψη είναι σεπ=10 ΜΝ/m2 (10 MPa) και το φορτίο είναι F=2000N. 
Ζητείται να υπολογιστούν: 

1. Η μέγιστη ροπή κάμψης και η ροπή σε απόσταση x=1cm  από τη στήριξη Α. 
2. Η ροπή αδράνειας και αντίστασης της διατομής. 
3. Η μέγιστη εφελκυστική και θλιπτική (ορθή) τάση από κάμψης στις ακραίες ίνες στη θέση 1. 
4. Η ορθή τάση από κάμψη σε απόσταση  5cm  από την άνω ίνα της διατομής στη θέση Γ. 
Επίσης ζητείται: 
5. Να γίνει ο έλεγχος ασφαλούς λειτουργίας της δοκού (σύγκριση με την σεπ). 
6. Να σχεδιαστούν τα διαγράμματα των τάσεων στις διατομές Γ, Δ και 1 και να γίνουν σχετικές 

παρατηρήσεις. 
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