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Θέμα 1. (6.0 μονάδες) 

Δίδεται το δίκτυο νερού 

του σχήματος το οποίο 

τροφοδοτείται από τις 

δεξαμενές (1) και (2) και 

εξυπηρετεί 

καταναλώσεις στα 

σημεία Ε και Ζ (όπου 

έχουμε έξοδο στην ατμόσφαιρα). Οι διάμετροι όλων των σωλήνων είναι 4cm καθώς και 

ίσοι οι συντελεστές γραμμικών απωλειών ki δηλ: kΑΒ=kΒΓ=kΔΓ=kΓΖ=kΒΕ=1.6⨯105 s2/m5, 

(όπου δh=kQ2, δh(m) και Q(m3/s)). 

(α) Αν οι παροχές των δύο καταναλώσεων είναι QΕ=QΖ=200lt/min και ζ1=85, να 

υπολογιστούν οι αντιστάσεις των βανών ζ2 και ζ3. Για την απάντηση στο ερώτημα 

δίνονται z1=33m, z2=105m και z3=20m. 

(β) Να σχεδιαστούν τα διαγράμματα της ολικής μανομετρικής πίεσης και της στατικής 

μανομετρικής πίεσης από την ελεύθερη στάθμη της δεξαμενής (1) έως την έξοδο Ε 

(τμήματα 1Α, ΑΒ, ΒΕ), θεωρώντας ότι το βάθος της δεξαμενής είναι 5m και η βάνα ζ1 

βρίσκεται στο μέσον του μήκους του αγωγού ΒΕ. 

(γ) Αν η βάνα ζ3 κλείσει εντελώς και ζ1=85 (όπως πριν), ποια πρέπει να είναι τα νέα ύψη 

στάθμης z1 και z2 των δύο δεξαμενών ώστε το σημείο Ε να τροφοδοτείται με την ίδια 

παροχή QΕ=200lt/min (όπως πριν) και αποκλειστικά μόνον από τη δεξαμενή (1) 

(μηδενική παροχή από τη δεξαμενή (2) ανεξάρτητα της ρύθμισης της βάνας ζ2); 

Σημείωση: θεωρήστε ότι για όλους τους σωλήνες του δικτύου οι απώλειες στις 

διακλαδώσεις είναι αμελητέες. 

Βαρύτητα: α) 2.5 μονάδες, β) 2 μονάδες, γ) 1.5 μονάδες. 

                        

Θέμα 2. (4.0 μονάδες) 

Αέρας (γ=1.4, R=287 J/kgK, Cp=1kJ/(kg K)) ρέει από αεροφυλάκιο (P0=10bar, T0=300K) 

μέσω συγκλίνοντος ακροφυσίου και ευθύγραμμου αγωγού (λ=0.02, D=0.1m, L=20m) σε 

περιβάλλον ελεγχόμενης πίεσης. 

α) Εάν ο αγωγός είναι θερμικά μονωμένος, να υπολογιστεί η μέγιστη παροχή μάζας που 
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μπορεί να περάσει μέσα από τον αγωγό και το διάστημα των τιμών της πίεσης 

περιβάλλοντος ώστε η παροχή της μάζας να είναι μέγιστη. 

β) Εάν η ροή στον ευθύγραμμο αγωγό είναι ισοθερμοκρασιακή και οι συνθήκες εισόδου 

στον αγωγό είναι ίδιες με εκείνες του προηγούμενου ερωτήματος, να υπολογιστεί η πίεση 

και ο αριθμός Μ στην έξοδο του αγωγού. 

γ) Για να διατηρείται η ροή μέσα στο σωλήνα ισοθερμοκρασιακή στο ερώτημα (β), 

εξηγήστε εάν προσφέρεται ή αφαιρείται θερμότητα από το ρευστό και ποιά είναι η ισχύς 

της. 

 

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

 

Διάρκεια 1 ώρα και 30 λεπτά 

Καλή επιτυχία! 

 

 


