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1. (4.0 μονάδες) 

Στην υδραυλική διάταξη 

του σχήματος, οι 

δεξαμενές (Α) και (Β) 

τροφοδοτούν πίδακα (Π). 

Οι διάμετροι όλων των 

αγωγών είναι d=50 mm. 

Το ακροφύσιο εξόδου του 

πίδακα έχει διάμετρο dex=25 mm. 

α) Η βάνα (Z2) είναι πλήρως κλειστή. Η μανομετρική στατική πίεση της ροής στον κόμβο 

Γ είναι 25 mΣΥ και η παροχή του πίδακα 5 l/s. Υπολογίστε το ύψος της στάθμης της 

δεξαμενής Α, το ύψος της δέσμης του πίδακα και τον συντελεστή απωλειών ζ της βάνας 

(Ζ1). Σχεδιάστε το διάγραμμα μανομετρικών στατικών πιέσεων από τη δεξαμενή (Α) μέχρι 

τον πίδακα (Π) κατά μήκος των αγωγών (1) – (2) – (3). (2 μονάδες) 

β) Η βάνα (Ζ2) ανοίγει μερικώς. Η στάθμη της δεξαμενής (Α) είναι ίδια με αυτή του 

ερωτήματος (α) και ίδια με της δεξαμενής (Β). Η παροχή του πίδακα αυξάνει κατά 20% σε 

σχέση με το ερώτημα (α) και η παροχή της δεξαμενής (Β) είναι η μισή αυτής με την οποία 

η δεξαμενή (Α) τροφοδοτεί το κύκλωμα. Να υπολογιστούν οι συντελεστές αντίστασης των 

βανών (Ζ1) και (Ζ2). (1 μονάδα) 

γ) Η βάνα (Ζ2) είναι πλήρως ανοικτή. Η βάνα (Ζ1) έχει ζ1=15 (επί της κινητικής ενέργειας 

σε mΣΥ). Η στάθμη της δεξαμενής (Α) είναι ίδια με αυτή του ερωτήματος (α). Ποιο το 

ελάχιστο ύψος στάθμης zBmin της δεξαμενής (Β) για το οποίο αυτή τροφοδοτεί με παροχή 

νερού τον πίδακα. Τι θα συμβεί αν το ύψος της στάθμης της δεξαμενής (Β) γίνει μικρότερο 

από το zBmin. (1 μονάδα) 

Δίνονται: Όλοι οι σωλήνες έχουν σταθερό συντελεστή τριβών λ=0.02, ανεξάρτητο του 

αριθμού Re της ροής. Οι στάθμες των δεξαμενών διατηρούνται σταθερές σε κάθε 

κατάσταση λειτουργίας του δικτύου που περιγράφεται παραπάνω. Αμελήστε τις 

εντοπισμένες απώλειες λόγω διακλαδώσεων και εισόδου της ροής από δεξαμενή σε αγωγό. 

Η βάνα Ζ1 βρίσκεται στο μέσο του αγωγού (3). 
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2. (3.0 μονάδες) 

Αέρας (γ=1.4, R=287 J/kgK) 

ρέει από αεροφυλάκιο 

(P0=10bar, T0=300K) μέσω 

συγκλίνοντος-αποκλίνοντος 

ακροφυσίου (διαμέτρου 

λαιμού Dλ =4cm) και 

ευθύγραμμου θερμικά μονωμένου αγωγού (διαμέτρου D=5cm, μήκους L=10m, μέσου 

συντελεστή αντίστασης λ=0.02) στο περιβάλλον πίεσης Pa=1bar, όπως φαίνεται στο 

σχήμα. Αν η ροή στο ακροφύσιο είναι ισεντροπική και υποηχητική, ζητούνται: 

α) η κατάσταση του ρευστού (p, T, M) στην είσοδο και την έξοδο του αγωγού, (1 μονάδα) 

β) Η παροχή μάζας και η κατάσταση του ρευστού (p, T, M) στον λαιμό του ακροφυσίου, (1 

μονάδα) 

γ) η δύναμη που δέχεται ο μονωμένος αγωγός από το ρευστό. (1 μονάδα) 

 

3. (3.0 μονάδες) 

Οριζόντιος ανοικτός αγωγός ορθογωνικής διατομής μεγάλου πλάτους, τραχύτητας (κατά 

Manning) n=0.01 και μήκους L=100m είναι συνδεδεμένος με δεξαμενή νερού. Αν το βάθος 

στην αρχή του αγωγού είναι γ1=1m και στο τέλος του το βάθος γ2 είναι κρίσιμο, 

α) να υπολογιστεί η παροχή όγκου ανά μονάδα πλάτους (m2/s). Να γίνουν δύο δοκιμές. 

Επίσης, να χαραχθούν πρόχειρα διαγράμματα βάθους-ειδικής ενέργειας και αριθμού 

Froude-x, κατά μήκος του αγωγού x. (2 μονάδες) 

β) Αν ο αγωγός ήταν τριγωνικής διατομής με κλίση πρανών z, εξηγήστε την διαδικασία 

υπολογισμού της παροχής με τις απαραίτητες εξισώσεις. (1 μονάδα) 

 

Διάρκεια 3 ώρες 

Καλή επιτυχία! 

 


