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Θέμα 1. 

Νερό ρέει μεταξύ δυο δεξαμενών 

(1) και (2) μέσω σωλήνων 

κυκλικής διατομής των οποίων οι 

διάμετροι d και τα μήκη L είναι: 

dAB = dΒΓ = dΒΔ = 5cm = d1, dΓΔ = 

dΔΕ = 4cm = d2, LAB = LΒΓ = 5m, LΓΔ 

= LΔΕ = 25m. Επίσης, ο κόμβος Γ 

βρίσκεται h=2m πάνω από την 

ελεύθερη στάθμη της δεξαμενής 

(1). α) Αν η βαλβίδα στον σωλήνα ΒΔ είναι κλειστή, να υπολογιστεί η μέγιστη υψομετρική διαφορά μεταξύ 

των δεξαμενών ώστε η μανομετρική στατική πίεση στον κόμβο Γ να μην πέσει κάτω από -5mΣΥ. β) 

Ανοίγοντας την παραπάνω βαλβίδα, η παροχή μεταξύ των δύο δεξαμενών αυξάνει κατά 25%. Θεωρώντας 

ότι η διαφορά στάθμης μεταξύ των δεξαμενών είναι ίση με αυτήν που υπολογίστηκε στο ερώτημα (α), να 

υπολογιστούν: οι παροχές QΒΓ, QΒΔ, το μήκος του σωλήνα ΒΔ καθώς και η μανομετρική στατική πίεση στον 

κόμβο Γ. Σημ. Θεωρήστε ότι λ=0.02 για όλες τις περιπτώσεις, και αμελητέες τις υδραυλικές απώλειες στις 

διακλαδώσεις, στην είσοδο και την έξοδο των δεξαμενών. 

 

Βαρύτητα: α) 2.5 μονάδες, β) 3.5 μονάδες. 

                        

Θέμα 2. 

Οριζόντιος ανοικτός αγωγός νερού ορθογωνικής διατομής μεγάλου πλάτους είναι συνδεδεμένος σε 

δεξαμενή με θυρόφραγμα. Η παροχή του νερού ανά μονάδα πλάτους είναι 4 m2/s, η τραχύτητα του αγωγού 

κατά Manning είναι 0.01 και το βάθος του νερού στην έξοδο του θυροφράγματος είναι το μισό του κρίσιμου 

βάθους. α) Να υπολογιστεί το μέγιστο μήκος του αγωγού Lmax στο οποίο η ροή είναι υπερκρίσιμη και οι 

αντίστοιχες υδραυλικές απώλειες, β) Εξηγήστε βάσει σχέσεων (χωρίς πράξεις) πως μπορεί να προσδιοριστεί 

η κατάσταση του ρευστού στη θέση Lmax/2, γ) Για τις περιπτώσεις α) και β) να χαράξετε πρόχειρα 

διαγράμματα y-E. Θεωρήστε ότι g=10m/s2. 

 

Βαρύτητα: α) 1.5 μονάδες, β) 1.5 μονάδες, γ) 1 μονάδα 

 

Διάρκεια 1 ώρα και 30 λεπτά 

Καλή επιτυχία! 

 

 


