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Θέµα 1. (µονάδες 2.5) 
α) Από ποια θερµοδυναµική µεταβλητή εξαρτάται κυρίως το ιξώδες ενός ρευστού; Αν αυτή η µεταβλητή 

αυξηθεί, τι θα συµβεί στο ιξώδες ενός υγρού και τι στο ιξώδες ενός αερίου; [µονάδες: 0.5] 
β) ∆ιατυπώστε ποιοτικά τους βασικούς νόµους της µηχανικής του συνεχούς µέσου που χρησιµοποιούνται 

στη µελέτη της κίνησης των ρευστών. Ποιοι είναι οι δύο τρόποι διατύπωσης τους µε εξισώσεις (ή 
ανισότητες) και ποιες οι διαφορές ως προς την ισχύ τους; [µονάδες: 1.5] 

γ) Από τι εξαρτάται το σχήµα που θα πάρει µια σταγόνα υγρού όταν τοποθετηθεί πάνω σε µια λεία 
οριζόντια στερεή επιφάνεια; Σχεδιάστε ποιοτικά τα σχήµατα µιας σταγόνας υδραργύρου και µιας 
σταγόνας νερού πάνω σε γυάλινη επιφάνεια. [µονάδες: 0.5] 

 
 
Θέµα 2. (µονάδες 3) 
Το δοχείο του διπλανού σχήµατος έχει πάχος 12 cmb =  κάθετα 
στο επίπεδο του χαρτιού. Αν το δοχείο µε το νερό επιταχυνθούν ως 
συµπαγές σώµα οριζόντια προς τα δεξιά µε µια επιτάχυνση 

27 m/s , υπολογίστε α) το βάθος του νερού στην πλευρά ΑΒ, και β) 
τη δύναµη που ασκείται από το ρευστό στην επιφάνεια ΑΒ. 
Υποθέστε ότι το νερό δεν χύνεται. 
 
 
Θέµα 3. (µονάδες 3) 
Μια φλέβα νερού (water jet) διαµέτρου 7 cm και ταχύτητας 
30 m/s  προσκρούει σε µια λεία πλάκα, η οποία έχει µια οπή 
διαµέτρου 5 cm. Ένα µέρος του νερού περνά από την οπή και 
το υπόλοιπο χωρίζεται σε δυο ροές ακολουθώντας την 
επιφάνεια της πλάκας, όπως φαίνεται στο διπλανό σχήµα. 
Υπολογίστε το διάνυσµα της δύναµης που απαιτείται για να 
κρατηθεί η πλάκα στη θέση της. Υποθέστε ότι οι τριβές και η 
επίδραση της βαρύτητας είναι αµελητέες. 
 
 
Θέµα 4. (µονάδες 2) 
α) Το πεδίο ταχύτητας µιας ροής δίνεται ως 2 2 2 2( ) (3 )y t x t y xy x t= − + + −1 2v e e , και το πεδίο της 

θερµοκρασίας ως 2 34T y x t= − , σε αυθαίρετες µονάδες. Υπολογίστε το ρυθµό µεταβολής T  της 
θερµοκρασίας στο σηµείο ( , ) (1,2)x y =  τη χρονική στιγµή 0t = . [µονάδες: 0.8] 

β) Ένα στερεό σώµα κινείται µε ταχύτητα 500 m/s  µέσα σε ακίνητο αέρα πίεσης 1 atm και θερµοκρασίας 
15οC. Υπολογίστε τον αριθµό Mach, τη θερµοκρασία ηρεµίας, την ενθαλπία ηρεµίας και την πίεση 
ηρεµίας, θεωρώντας ότι ο αέρας συµπεριφέρεται ως διατοµικό ιδανικό αέριο. [µονάδες: 1.2] 

 
 
∆εδοµένα 
πυκνότητα του νερού: 3998 kg / mρ =  (στους 20οC & πίεση 1 atm) 

ειδική σταθερά του αέρα: 287 J /(kg K)R∗ = ⋅ ,   επιτάχυνση της βαρύτητας: 29.81 m/ sg =  
1 atm = 101325 Pa 
 

∆ιάρκεια εξέτασης: 3 ώρες 
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