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ECTS  
 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

 
(Α) Λίστα με τα στοιχεία των μαθημάτων στα ελληνικά 

 
Γενικές πληροφορίες μαθήματος: 
Τίτλος 
μαθήματος: 

Τεχνική Μηχανική 
IΙ 

Κωδικός 
μαθήματος: 

CE03_S02-
CE03_S03 

Πιστωτικές 
μονάδες: 

5 Φόρτος 
εργασίας (ώρες):

125 

Επίπεδο μαθήματος:  Προπτυχιακό             Μεταπτυχιακό  
Τύπος μαθήματος:  Υποχρεωτικό   Επιλογής   
Κατηγορία 
μαθήματος:  

Κορμού   Κατεύθυνσης   

Εξάμηνο 
διδασκαλίας: 

3o 
 

Ώρες 
διδασκαλίας 
εβδομαδιαίως: 

4 
 

Αντικείμενο του μαθήματος (ικανότητες που αποκτώνται και 
αποτελέσματα μάθησης): 
Αντικείμενο του μαθήματος είναι η εισαγωγή στην Μηχανική του Συνεχούς 
Μέσου. Περιγράφονται φυσικά μεγέθη όπως τανυστής τάσεων, τανυστής 
τροπής, καταστατικές εξισώσεις, πυκνότητα ενέργειας, μαζικές δυνάμεις, 
ελαστικές σταθερές. Αναπτύσσονται θέματα όπως ισορροπία του συνεχούς 
μέσου, κινηματικότητα, συνθήκες συμβιβαστού. Αναπτύσσονται θέματα όπως 
γραμμική ελαστική ανάλυση δοκών. Αναλύονται τα προβλήματα κάμψης, 
διάτμησης, στρέψης και σύνθετης καταπόνησης με προσεγγιστικές θεωρίες 
γραμμικής ελαστικότητας.  
 
Προαπαιτούμενα: 

• Μαθηματικά ΙΙ 
• Μηχανική Ι 
• Φυσική ΙI 

 
Πληροφορίες για το διδάσκοντα: 
Ονοματεπώνυμο: Αντώνης Γιαννακόπουλος 
Βαθμίδα: Καθηγητής 
Γραφείο: Κτίριο Πολιτικών Μηχανικών  

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
Πεδίον Αρεως, 38334 Βόλος 

Τηλ. – email: 24210-74179,agiannak@civ.uth.gr 
Άλλοι διδάσκοντες: - 
Ειδικές πληροφορίες μαθήματος: 
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Ώρες Α/Α 
βδομάδας 
διδασκαλίας 

Περιεχόμενα του μαθήματος Παρακολούθησης Προετοιμασίας 
εκτός ωρών 
παρακολούθησης

1 
 

Καρτεσιανοί τανυστές (2 και 3 διαστάσεις). 
Μετασχηματισμοί μητρώων και διανυσμάτων. 
Ιδιοτιμές και ιδιοδιανύσματα τανυστών.  

4 3 

2 Η κατανεμημένη δύναμη. Η έννοια της πίεσης 
(υδροστατική). Νόμοι ομοιότητας και μονάδες 
μετρήσεως. Το διάνυσμα τάσεως (ελκυστής). Ο 
διανυσματικός χαρακτήρας της επιφάνειας. Οι 
εσωτερικές δυνάμεις συνοχής της ύλης. Το υλικό 
σημείο, η υλική γραμμή και η υλική επιφάνεια. 
Ιδεατές τομές και ανάλυση του διανύσματος 
τάσεως. Η βασική συνθήκη συνέχειας των 
τάσεων. Ομογενής εντατική κατάσταση. Ορθές 
και διατμητικές τάσεις. Ο τανυστής τάσης κατά 
Cauchy. Η συμμετρία του τανυστή τάσης.  

4 3 

3 Μετασχηματισμοί συντεταγμένων. Ο κύκλος του 
Mohr (2 και 3 διαστάσεις). Κύριες τάσεις και 
διευθύνσεις. Αναλλοίωτες του τανυστή τάσης. 
Ανάλυση τάσης σε υδροστατικό και διατμητικό 
μέρος. Πυκνότητα και ειδικό βάρος σώματος. Το 
πεδίο των επιταχύνσεων. Οι κατανεμημένες 
μαζικές δυνάμεις (π.χ. βαρύτης).  

4 3 

4 Το πεδίο των τάσεων. Οι εξισώσεις ισορροπίας 
(στατικές και δυναμικές). Οι τάσεις στην ελεύθερη 
επιφάνεια. Επαλληλία. 

4 3 

5 Το πεδίο των ταχυτήτων συνεχούς μέσου. Ο 
τανυστής απόκλισης ταχυτήτων και οι 
περιορισμοί του. Το πεδίο των μετατοπίσεων. Ο 
τανυστής απόκλισης μετατοπίσεων και οι 
περιορισμοί του. Μετατόπιση απολύτως στερεού. 
Ανάλυση παραμορφώσεων. Τοπική 
γραμμικότητα.Γεωμετρία παραμόρφωσης. 
Διαμήκης και γωνιακή παραμόρφωση. Κύριες 
παραμορφώσεις. Γραμμικές τροπές.  

4 3 

6 Ο τανυστής των τροπών (συμμετρικός και 
αντισυμμετρικός). Μετασχηματισμοί 
συντεταγμένων. Κύριες τροπές και διευθύνσεις. 
Αναλλοίωτες των τανυστών των τροπών. 
Διανυσματική περιγραφή των αντισυμμετρικών 
τροπών. Η ανάλυση των στροφών. Πειραματικές 
διατάξεις μέτρησης ταχυτήτων και δυνάμεων. 
Μηκυνσιόμετρα. Ηλεκτρικά ανάλογα.  

4 3 

7 Συμβιβαστό των παραμορφώσεων 
(ολοκληρωτική έκφραση συνέχειας 
μετατοπίσεων). Εξισώσεις συμβιβαστού των 

4 3 
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γραμμικών τροπών. Επαλληλία γραμμικών 
παραμορφώσεων. Κυλινδρικές και σφαιρικές 
συντεταγμένες.  

8 Πραγματικές και τεχνικές τάσεις. Το πείραμα του 
μονοαξονικού εφελκυσμού και θλίψεως. Το όριο 
διαρροής και το μέτρο ελαστικότητας. Ομογενής 
μονοαξονική, διαξονική και τριαξονική φόρτιση. Ο 
συντελεστής του Poisson.  

4 3 

9 Οι καταστατικές εξισώσεις της γραμμικής 
ελαστικότητας. Ο νόμος του Hooke σε 3 
διαστάσεις. Ισότροπα και ανισότροπα υλικά. 
Ελαστικές σταθερές. Συνοριακά προβλήματα 
ελαστοστατικής. Το καλώς ορισμένο πρόβλημα 
της ελαστοστατικής.  

4 3 

10 Κριτήρια σχεδιασμού και αστοχίας: 
επιτρεπόμενες τάσεις, επιτρεπόμενες 
παραμορφώσεις. Κριτήρια διαρροής για όλκιμα 
υλικά (Mises), κριτήρια θραύσης για ψαθυρά 
υλικά (Rankine), κριτήρια θραύσης για 
γεωτεχνικά υλικά (Druker-Prager).  

4 3 

11 Η ευθύγραμμη δοκός. Κάμψη δοκού: καθαρή 
κάμψη δοκών με συμμετρική διατομή, λοξή και 
έκκεντρη φόρτιση δοκών με τυχαία διατομή.  

4 3 

12 Ο τανυστής της ροπής αδρανείας διατομής. 
Κύριοι άξονες αδρανείας. Ακτίνα αδρανείας. 
Θεώρημα παραλλήλων αξόνων. Ροπή και 
αξονική δύναμη. Πυρήνας διατομής. Σύνθετες 
διατομές. 

4 3 

13 Κάμψη με διάτμηση. Συμπαγείς διατομές. Kάμψη 
με διάτμηση λεπτότοιχων διατομών: κλειστές, 
ανοικτές και κυψελωτές διατομές, κέντρο 
διάτμησης.   

4 3 

14 Στρέψη: η μέθοδος του Saint - Venant, η 
μέθοδος Prandtl, το ανάλογο της ελαστικής 
μεμβράνης. Συμπαγείς και κοίλες διατομές. 
Στρέψη λεπτότοιχων διατομών. Τύποι του Bredt. 

4 3 

 
Επιπρόσθετες ώρες για: 

Θέμα Εξετάσεις Προετοιμασία για 
εξετάσεις 

Εκπαιδευτική 
επίσκεψη 

  13  
 
Προτεινόμενη βιβλιογραφία: 

• Τσαμασφύρος Γ., 1990, Μηχανική του Παραμορφωσίμου Σώματος Ι, 
Εκδόσεις Συμμετρία. 

• Freudenhal A. M., 1966, Introduction to Mechanics of Solids, John Wiley 
and Sons. 

• Lass H., 1950, Vector and Tensor Analysis, Dover. 
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Μέθοδος διδασκαλίας (επιλέξτε και περιγράψτε εφόσον κρίνεται απαραίτητο - 
βαρύτητα): 
Παραδόσεις 
  

 70% 

Διαλέξεις 
 

   
……….% 

Προβολές 
 

  
……….%  

Εργαστήρια 
 

   
............% 

Ασκήσεις 
 

   
30% 

Επισκέψεις σε 
εγκαταστάσεις 
 

   
……….% 

Άλλη (περιγράψτε): 
………………………. 

   
……….% 

ΣΥΝΟΛΟ  100% 
 
Μέθοδος αξιολόγησης (επιλέξτε)- βαρύτητα: 
 Γραπτά % Προφορικά % 
Ασκήσεις κατά τη 
διάρκεια του εξαμήνου 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Θέμα εξαμήνου  
 

 
 

  
 

 

Ενδιάμεση πρόοδος  
 

 
 

  
 

 

Εξετάσεις εξαμήνου 
 

 100%  
 

 

Άλλη (περιγράψτε): 
………………………… 

 
 

  
 

 

 
 
 


