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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

 
(Α) Λίστα με τα στοιχεία των μαθημάτων στα ελληνικά 

 
Γενικές πληροφορίες μαθήματος: 

Τίτλος 
μαθήματος: 

Θεωρία 
ελαστικότητας 

Κωδικός 
μαθήματος: 

CE08-S07 

Πιστωτικές 
μονάδες: 

5 Φόρτος 
εργασίας (ώρες): 

125 

Επίπεδο μαθήματος:  Προπτυχιακό             Μεταπτυχιακό  

Τύπος μαθήματος:  Υποχρεωτικό   Επιλογής   

Κατηγορία 
μαθήματος:  

Κορμού   Κατεύθυνσης   

Εξάμηνο 
διδασκαλίας: 

8ο 
 

Ώρες 
διδασκαλίας 
εβδομαδιαίως: 

4 
 

Αντικείμενο του μαθήματος (ικανότητες που αποκτώνται και 
αποτελέσματα μάθησης): 

Αντικείμενο του μαθήματος είναι θέματα Αντοχής των Υλικών και Θεωρία της 
Γραμμικής Ελαστικότητας. Eλαστική γραμμή σε μεγάλες παραμορφώσεις, 
λυγισμός, υπερστατικοί φορείς, επαφή, θραυστομηχανική κλπ. Εξετάζονται τα 
κριτήρια αστοχίας, η πιθανότητα αστοχίας, το φαινόμενο της κόπωσης και η  
ρηγμάτωση. Περιγράφονται φυσικά μεγέθη όπως ελαστικές σταθερές και  
πιεζοηλεκτρικές σταθερές. 
Αναπτύσσονται θέματα όπως θερμοδυναμική, τασικές συναρτήσεις, 
θερμοελαστικότητα, αρχή δυνατών έργων και ενεργειακά θεωρήματα.  
Τέλος αναλύονται υπερστατικές κατασκευές και επίπεδα προβλήματα 
θερμοελαστικότητας στο επίπεδο και τον χώρο.  
Προαπαιτούμενα: 

 Μαθηματικά ΙΙΙ 

 Μηχανική ΙΙ 

 Μηχανική I 
 
Πληροφορίες για το διδάσκοντα: 

Ονοματεπώνυμο: Αντώνης Γιαννακόπουλος 
Βαθμίδα: Καθηγητής 
Γραφείο: Κτίριο Πολιτικών Μηχανικών  

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
Πεδίον Αρεως, 38334 Βόλος 

Τηλ. – email: 2421074179, agiannak@civ.uth.gr 

Άλλοι διδάσκοντες: - 
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Ειδικές πληροφορίες μαθήματος: 
 

Α/Α 
βδομάδας 
διδασκαλίας 

Περιεχόμενα του μαθήματος 

Ώρες 

Παρακολούθησης Προετοιμασίας 
εκτός ωρών 
παρακολούθησης 

1 Αναλλοίωτες τανυστών. 

Το τρίεδρο του Cauchy.  

Κυλινδρικές και σφαιρικές συντεταγμένες. Απλά 

προβλήματα λεπτότοιχων κυλινδρικών και σφαιρικών 

κελυφών. Τοπική καμπυλότητα.  

Η παραμόρφωση των επιφανειών.  

4 3 

2 Ο συντελεστής γραμμικής θερμικής διαστολής.  

Ο τανυστής γραμμικής διαστολής.  

Ασύμβατες παραμορφώσεις (πλαστικές 

παραμορφώσεις, ρωγμές και κρυσταλλικές ατέλειες). 

Απλά προβλήματα υπερστατικών φορέων 

(δικτυώματα και δοκοί σε 2 διαστάσεις) με στατικά 

και θερμικά φορτία. 

Οι πλαστικές τροπές. Παραμένουσες τάσεις και 

παραμορφώσεις.  

4 3 

3 Θερμικές και μηχανικές τροπές. Αυτεντατική 

κατάσταση. Επίδραση της θερμοκρασίας και της 

ταχύτητας φόρτισης στις ελαστικές σταθερές 

(ερπυσμός και χαλάρωση). 

4 3 

4 Οι στατικές εξισώσεις ισορροπίας συναρτήσει των 

μετατοπίσεων (Navier). Οι στατικές εξισώσεις 

ισορροπίας συναρτήσει των τάσεων (Beltrami). Αρχή 

του Saint Venant. Διδιάστατα προβλήματα. Τασική 

συνάρτηση του Airy. Ημι-αντίστροφη μέθοδος 

Mitchell. 

4 3 

5 Το πρόβλημα της ελαστικής επαφής. Δύναμη στον 

ελαστικό ημίχωρο. Επαλληλία. Δυνάμεις επαφής. 

Δυνάμεις τριβής. 

4 3 

6 Θερμοδυναμική. Ελαστική ενέργεια. 

Συμπληρωματική ελαστική ενέργεια. Πυκνότητα 

ελαστικής ενέργειας. Δυναμικό (υπερελαστικότης). 

Αρχή Δυνατών Έργων (ασθενής μορφή ισορροπίας). 

Θεώρημα ελάχιστης δυναμικής και συμπληρωματικής 

ενέργειας. Θεώρημα Ritz. Άνω και κάτω όρια 

προσεγγίσεων (ελάχιστα τετράγωνα σφάλματος). 

Περιορισμοί στις ελαστικές σταθερές. Το καλώς 

ορισμένο πρόβλημα της ελαστοστατικής. 

Διαστασιακή ανάλυση. 

4 3 

7 Eνεργειακά θεωρήματα και εφαρμογές: θεώρημα 

Castigliano, θεώρημα της αμοιβαιότητας του έργου 

Betti-Maxwell, θεωρήματα ελάχιστης δυναμικής 

ενέργειας, εφαρμογές σε υπερστατικούς φορείς. 

4 3 
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Ασθενείς λύσεις ελαστοστατικών προβλημάτων 

(Galerkin, Rayleigh-Ritz). 

8 Επίδραση θερμοκρασίας και ταχύτητας φόρτισης στα 

κριτήρια αστοχίας.  
4 3 

9 Ελαστική γραμμή, στροφές. Κατασκευαστικές 

ατέλειες. Καμπτικός λυγισμός: ευστάθεια 

κατασκευών, η θεωρία του Euler, υποστυλώματα σε 

κεντρική και έκκεντρη φόρτιση.  

4 3 

10 Συνοριακές συνθήκες. Κρίσιμο φορτίο λυγισμού και 

μεταλυγιστική ελαστική συμπεριφορά. 
4 3 

11 Οι ατέλειες των υλικών (πόροι, μικρορωγμές). 

Στατιστική θεώρηση της αντοχής των υλικών. Η 

θεωρία του Weibull.  

4 3 

12 Το πρόβλημα των διαστάσεων στην αντοχή των 

υλικών. Το πρόβλημα των αποκλίσεων τάσεων στην 

αντοχή των υλικών. 

4 3 

13 Η κόπωση των υλικών (αξονική, καμπτική, 

στρεπτική). Κινηματική κράτυνση. 

Επαναλαμβανόμενα φορτία.  

Επιτρεπόμενες τάσεις. Ο συντελεστής 

συγκεντρώσεως τάσεων γύρω από κυκλική οπή. 

4 3 

14 Η θραύση των υλικών. Ελαστική θεώρηση (Griffith). 

Θερμοδυναμική θεώρηση θραύσεως. Ο ρυθμός 

έκλυσης ελαστικής ενέργειας.  

Ο συντελεστής εντάσεως τάσεων. Διευθύνσεις 

θραύσεως. Τρόποι θραύσεως. Νόμοι ομοιότητας στην 

θραύση. 

 

4 3 

 

Επιπρόσθετες ώρες για: 

Θέμα Εξετάσεις Προετοιμασία για 
εξετάσεις 

Εκπαιδευτική 
επίσκεψη 

  13  

 

Προτεινόμενη βιβλιογραφία: 

 Τσαμασφύρος Γ., 1990, Μηχανική του Παραμορφωσίμου Σώματος ΙI, Εκδόσεις 

Συμμετρία. 

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

Sons. 

 Timoshenko S. P. and Gere J. M., 1973, Mechanics of Materials, Van Nostrand, 

London. 
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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): 
………………………… 

 
 

  
 

 

 
 


