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Γραπτή εξέταση Σεπτεμβρίου 2021 (Πέμπτη 9/9/2021) 

Διάρκεια 9:00:10:00 

 

Ζήτημα 1ο (2.0 μονάδες) 

Να συνταχθεί συνάρτηση Matlab η οποία με ορίσματα εισόδου το βάθος ροής h και τη 

γωνία πρανούς θ (μοίρες), να υπολογίζει και να επιστρέφει την παροχή Q ανοικτού 

αγωγού με τους τύπους: 
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Ζήτημα 2ο (5.0 μονάδες) 

α.  Να συνταχθεί συνάρτηση Matlab που να υπολογίζει και να επιστρέφει την παροχή ( 

δες ζήτημα 1) για 60 τιμές της γωνίας πρανούς μεταξύ 30 και 60 (h=0.8).  

β. Να συνταχθεί η συνάρτηση Matlab που να υπολογίζει και να επιστρέφει το 

συντελεστές του πολυωνύμου βαθμού 4 που προσαρμόζεται στα αποτελέσματα του 

ερωτήματος α. Η γωνία πρανούς είναι η ανεξάρτητη μεταβλητή (“x”)  και η παροχή η 

εξαρτημένη μεταβλητή (“y”). 

γ. Να συνταχθεί πρόγραμμα σε Matlab που να γράφει στο αρχείο ydrol.txt την γωνία 
πρανούς και την παροχή όπως υπολογίζεται από τη συνάρτηση του ερωτήματος α,  και 
την παροχή όπως υπολογίζεται από το πολυώνυμο του ερωτήματος β. Τα 
αποτελέσματα θα είναι στοιχισμένα ( χωρίς χρήση του “tab”) και θα έχουν 6  δεκαδικά. 
Δεν πρέπει να τυπώνεται τίποτα στην οθόνη.   
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Ζήτημα 3ο (3.0 Μονάδες) 

Να συνταχθεί πρόγραμμα σε Matlab το οποίο να κάνει: 
α. Το διάγραμμα της συνάρτησης του ζητήματος 1 για h μεταξύ 1 και 2 και για θ=45. Στο 
ίδιο γράφημα να κάνει το διάγραμμα της συνάρτησης για θ=50 και για τα ίδια h. Στο 
ίδιο γράφημα να κάνει το διάγραμμα της συνάρτησης για θ=60 και για τα ίδια h. 
β. Το τρισδιάστατο γράφημα της συνάρτησης για h μεταξύ 1 και 2 και για θ μεταξύ 45 
και 60. Στα γραφήματα θα υπάρχουν ετικέτες, τίτλος και λεζάντες αλλά όχι κάναβος. Τα 
γραφήματα θα αποθηκευτούν στα αρχεία d1.jpg και d2.jpg. 
 
Παρατηρήσεις: 

• Βεβαιωθείτε ότι έχετε πάρει τα θέματα που αντιστοιχούν στον κωδικό σας 
(cv….), ο οποίος φαίνεται και στα θέματα. Επίλυση διαφορετικών θεμάτων δεν 
δίνει προβιβάσιμο βαθμό. 

• Διάρκεια εξέτασης 1 ώρα. Μετά το πέρας της ώρας, έχετε 5 λεπτά για να 
υποβάλετε τις απαντήσεις (δείτε παρακάτω). Μετά το πέρας των 5 λεπτών, 
ουδεμία υποβολή γίνεται  δεκτή.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καλή επιτυχία! 

Σημείωση: Σε κάθε αρχείο Matlab πρέπει να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας. 
Συγκεκριμένα, σε κάθε αρχείο Matlab περιέχεται: 
   % Επώνυμο Όνομα: 
   %ΑΜ: 
Τα ονόματα αυτών των αρχείων πρέπει να έχουν μόνο λατινικούς χαρακτήρες και να 
μην έχουν κενά. 
Αφού τελειώσετε το διαγώνισμα, θα συμπιέσετε όλα τα αρχεία σε ένα αρχείο zip με το 
επώνυμο και το όνομά σας με λατινικούς χαρακτήρες χωρίς κενά, για παράδειγμα 
stamosthanasis.zip. Το αρχείο zip θα στείλετε μέσω της ιστοσελίδας mycourses,  
εργαλείο Εργασίες. 
 


