
Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών • ΕΜΠ • Εφαρμοσμένη Ρευστομηχανική • Διαγώνισμα 06/02/2019 1 
 

www.avakas.net 
 

 

1. (4.0 μονάδες) 

Στην ποτιστική, οριζόντια 

διάταξη του σχήματος, η πίεση 

στην θέση Α διατηρείται 

σταθερή και ίση με hA=20mΣΥ. Οι 

σωλήνες έχουν μήκη L1=L2=L3=5 

m και κοινή διάμετρο d=50 mm. 

Τα ακροφύσια εξόδου της ροής 

στο περιβάλλον έχουν διάμετρο 

dex=20mm.  

Ζητείται: 

α) Να υπολογιστούν αναλυτικά οι παροχές των τριών ακροφυσίων και να σχεδιαστεί το 

πιεζομετρικό διάγραμμα της εγκατάστασης (διάγραμμα μεταβολής της στατικής πίεσης 

κατά μήκος της γραμμής). 

(3 μονάδες) 

β) Να εξηγήσετε πως θα υπολογίσετε αριθμητικά τις παροχές των ακροφυσίων 

εφαρμόζοντας τη μέθοδο Newton-Raphson. Διατυπώστε λεπτομερώς το αριθμητικό 

πρόβλημα με όλες τις απαιτούμενες εξισώσεις για την επίλυσή του καθώς και τις 

απαραίτητες οριακές συνθήκες, προσδιορίστε τους αγνώστους και επιλέξτε αρχικές τιμές 

για αυτούς. (1 μονάδα) 

Δίνεται ότι όλοι οι σωλήνες έχουν σταθερό συντελεστή τριβών λ=0.01, ανεξάρτητο του 

αριθμού Re της ροής. Θεωρήστε εντοπισμένες απώλειες για τις διακλαδώσεις σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στο παραπάνω σχήμα. Οι συντελεστές που δίνονται στο σχήμα, κάθε φορά 

αναφέρονται στην κινητική ενέργεια του αντίστοιχου κλάδου/διατομής. 

                        

2. (2.5 μονάδες) 

Αεροφυλάκιο (p0φ = 2 bar, T0 = 300 K) 

συνδέεται με αδιαβατικό αγωγό μήκους L 

= 20 m και διαμέτρου D = 0.1 m μέσω 

συγκλίνοντος ακροφυσίου, ο οποίος 

καταλήγει σε περιβάλλον σταθερής 
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πίεσης pE= 0.5 bar (βλ. σχ.). 

(α) Να υπολογιστεί η παροχή που διακινεί ο αγωγός. (0.5 μονάδες) 

(β) Ποια είναι η μέγιστη παροχή που μπορεί να διακινήσει ο αγωγός υπό τις παρούσες 

συνθήκες πίεσης αεροφυλακίου και περιβάλλοντος χώρου; Για ποιο μήκος αγωγού η 

μέγιστη αυτή παροχή μειώνεται κατά 20%. (1.0 μονάδα) 

(γ) Αν η ροή εντός του αγωγού του ερωτήματος (α) είναι ισοθερμοκρασιακή, με 

θερμοκρασία 288 Κ, η πίεση περιβάλλοντος ίδια με αυτή του ερωτήματος (α) και η πίεση 

αεροφυλακίου pΟφ = 0.75 bar, περιγράψτε τη διαδικασία υπολογισμού της παροχής του 

αγωγού χρησιμοποιώντας τις ακριβείς και όχι τις προσεγγιστικές σχέσεις 

ισοθερμοκρασιακής ροής. (1.0 μονάδα) 

Δίνονται �̅� = 0.01, 𝑅 = 287 𝐽 (𝑘𝑔𝐾)⁄ , 𝛾 = 1.4. Θεωρήστε ισεντροπική ροή μόνο εντός του 

ακροφυσίου. 

 

3. (3.5 μονάδες) 

Ο ανοικτός αγωγός ορθογωνικής 

διατομής, απότομης κλίσης 

S01=0.0075, μεγάλου πλάτους 

Β=20 m, του σχήματος 1 διακινεί 

νερό με παροχή Q από δεξαμενή 

σταθερής στάθμης zA=5 m προς 

αγωγό κλίσης S02=0.0010, ίδιου 

πλάτους, προς άλλη δεξαμενή 

επίσης σταθερής στάθμης zB=8 m. 

(α) Να υπολογισθούν, η παροχή 

που διακινείται από το σύστημα 

των αγωγών, τα κρίσιμα και 

ομοιόμορφα βάθη καθώς οι 

αντίστοιχοι αριθμοί Froude σε 

όλους τους αγωγούς. (1.0 μονάδα) 

(β) Να βρεθεί σε ποιο τμήμα του αγωγού θα πραγματοποιηθεί υδραυλικό άλμα 

(δικαιολογήστε την απάντησή σας) και να υπολογιστούν τα βάθη πριν και μετά την 

Σχήμα 1 

Σχήμα 2 
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εμφάνισή του. Να σχεδιαστεί ποιοτικό διάγραμμα της ανομοιόμορφης ροής που 

αναπτύσσεται στο κανάλι, στο οποίο να περιγράφεται αναλυτικά η μορφή που ακολουθεί 

η ελεύθερη επιφάνεια του νερού (είδος και αριθμός καμπύλης ανομοιόμορφης ροής – 

γραμμές ομοιόμορφης και κρίσιμης στάθμης). 

Δίνονται, συντελεστής Manning σε όλους τους αγωγούς n=0.025. (1.5 μονάδες) 

(γ) Σχεδιάσετε στην κόλλα σας ποιοτικά τη μορφή που δύναται να ακολουθεί η 

ανομοιόμορφη ροή στο κανάλι του σχήματος 2. Όπως και στο ερώτημα (β) να 

περιγράψετε αναλυτικά όλες τις πιθανές μορφές που μπορεί να ακολουθήσει η ελεύθερη 

επιφάνεια του νερού. (είδος και αριθμός καμπύλης ανομοιόμορφης ροής – γραμμές 

ομοιόμορφης στάθμης). (1.0 μονάδα) 

 

Διάρκεια 3 ώρες 

Καλή επιτυχία! 

 

 


