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Θέματα εξέτασης στο μάθημα «Θεωρία Ρευστών» (ΕΜ255) 

Ηράκλειο, 28 Ιανουαρίου 2008 
 
Θέμα 1. (μονάδες 2.5) 
α) Θεωρείστε τη ροή ενός ιξώδους ρευστού γύρω από ένα στερεό σώμα. Τι είναι το οριακό στρώμα; [μονάδες: 0.4] 
β) 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] 
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] 

δ) Το πεδίο ταχύτητας μιας μονοδιάστατης ροής μεταξύ των θέσεων 0x =  και x L=  δίνεται ως  
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 i) Βρείτε μια αναλυτική έκφραση για το διάνυσμα επιτάχυνσης [μονάδες: 0.5] 
 ii) Για 3 m/sov =  και 15 cmL = , υπολογίστε το χρόνο που χρειάζεται ένα σωματίδιο ρευστού για να 

μεταφερθεί από τη θέση 0x =  στη θέση x L= . [μονάδες: 0.6] 
 
Θέμα 2. (μονάδες 2.5) 
Στο σύστημα αγωγών του διπλανού σχήματος ρέει νερό στους 20οC και εξέρχεται στην 
ατμόσφαιρα με σταθερό ρυθμό 15 Kg/s. Οι διάμετροι είναι 1 10 cmD =  και 2 3 cmD = . 
Η σχετική πίεση στη θέση 1 είναι 2.3 atm . Θεωρώντας αμελητέο το βάρος του νερού 
και των σωληνώσεων, να υπολογιστεί το διάνυσμα της συνολικής δύναμης που ασκούν 
τα τοιχώματα στο ρευστό που βρίσκεται μεταξύ των θέσεων 1 και 2. 
 
 
 
Θέμα 3. (μονάδες 2.5) 
Κηροζίνη ρέει διαμέσου μιας αντλίας με ρυθμό 65 lt/s . Η αντλία 
προσδίδει στη ροή ισχύ 6 kilowatt  και η συνολική απώλεια 
μανομετρικού ύψους μεταξύ των θέσεων 1 και 2 είναι 2.4 m . Το 
υπόλοιπο του συστήματος σωληνώσεων δεν απεικονίζεται στο σχήμα, 
και οι πιέσεις εισόδου και εξόδου είναι άγνωστες. 
α) Να γραφτεί αναλυτικά η διαφορά πίεσης 2 1P P−  συναρτήσει του 
ύψους h και της υψομετρικής διαφοράς 2 1z z− . [μονάδες: 0.7] 
β) Να υπολογιστεί η διαφορά ύψους h μεταξύ των στηλών υδραργύρου. 

[μονάδες: 1.8] 
Δίνονται: πυκνότητα υδραργύρου: 313550 kg / mυρ = , 

πυκνότητα κηροζίνης: 3804 kg / mκρ =  

 
Θέμα 4. (μονάδες 2.5) 
Αέρας ρέει αδιαβατικά και χωρίς τριβές διαμέσου ενός συγκλίνοντος-αποκλίνοντος ακροφυσίου που έχει 
επιφάνεια λαιμού 26.4 cm . Ο αέρας εισέρχεται στο ακροφύσιο με αμελητέα ταχύτητα σε ατμοσφαιρική πίεση και 
σε θερμοκρασία 21οC. Σε κάποιο σημείο B στο αποκλίνον τμήμα του ακροφυσίου, η πίεση είναι 9.4 kPa . 
α) Να υπολογιστεί ο αριθμός Mach, η πίεση, η απόλυτη θερμοκρασία, η ταχύτητα και η πυκνότητα του αέρα στο 
λαιμό. [μονάδες: 1.2] 
β) Προσδιορίστε την επιφάνεια στο σημείο B. [μονάδες: 1.3] 
 
Δεδομένα 
πυκνότητα του νερού: 3998 kg / mρ =  (στους 20οC & πίεση 1 atm),         1 atm = 101325 Pa 

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

Διάρκεια εξέτασης: 3 ώρες 
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