
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ -ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 
 
Θέµατα εξέτασης στο µάθηµα «Θεωρία Ρευστών» (ΕΜ255) 

Ηράκλειο, 07 Οκτωβρίου 2006 
 
Θέµα 1. (µονάδες 2.5) 
α) ∆ιατυπώστε τον ορισµό της «ροής σε µόνιµες συνθήκες». Είναι δυνατόν σε µια τέτοια ροή η επιτάχυνση να 

είναι µη-µηδενική; Εξηγήστε γιατί. [µονάδες: 0.5] 
β) Ποια η διαφορά µεταξύ των δυνάµεων συνοχής και των δυνάµεων συνάφειας; [µονάδες: 0.3] 
γ) Γράψτε την εξίσωση της αρχής διατήρησης µάζας (εξίσωση συνέχειας) σε διαφορική µορφή. Ποια µορφή 

λαµβάνει αυτή όταν το ρευστό είναι ασυµπίεστο; [µονάδες: 0.3] 
δ) Αν το πεδίο ταχύτητας µιας ασυµπίεστης ροής δίνεται ως 2 2 2 3 2 3( ) ( )t ty e x yt xe kxy t− −= − + +1 2v e e , 

υπολογίστε τη σταθερά k. [µονάδες: 0.4] 
ε) Για το πεδίο ταχύτητας τους ερωτήµατος (δ), υπολογίστε το διανυσµατικό πεδίο της τοπικής επιτάχυνσης, 

της επιτάχυνσης λόγω µεταφοράς και της ολικής επιτάχυνσης στη χρονική στιγµή 0t = . [µονάδες: 1.0] 
 
Θέµα 2. (µονάδες 2) 
Υπολογίστε το διάνυσµα δύναµης που ασκείται από το νερό στη συµπαγή 
πύλη που έχει σχήµα τεταρτηµόριου κυλίνδρου, µε ακτίνα 2.4 mR =  και 
µήκος 9 mL = , θεωρώντας το βάρος της αµελητέο. 
 
Θέµα 3. (µονάδες 2) 
Η δεξαµενή σχήµατος V της διπλανής εικόνας έχει 
οµοιόµορφο πάχος b  κάθετα στο επίπεδο του 
χαρτιού και γεµίζει µε νερό µε µια ογκοµετρική 
παροχή εισόδου Q . Βρείτε µια έκφραση α) για το 
ρυθµό µεταβολής d / dh t  του ύψους h, και β) του 
χρόνου που χρειάζεται για να ανέβει η στάθµη από 

1h  σε 2h . 
 
Θέµα 4. (µονάδες 3) 
∆υο αγωγοί είναι συνδεδεµένοι µεταξύ τους µε ένα σύστηµα 
από φλάντζες και µπουλόνια, όπως φαίνεται στο διπλανό 
σχήµα. Στους αγωγούς ρέει νερό στους 20οC και είναι 
συνδεδεµένοι µε ένα µανόµετρο υδραργύρου. Η διάµετρος της 
εγκάρσιας διατοµής στη θέση 1 είναι ίση µε 1 10 cmD =  και 
στη θέση 2 ίση µε 2 7 cmD = . Η πίεση στην έξοδο (θέση 2) 
είναι ίση µε την ατµοσφαιρική (δηλ. 2 1atmP = ). Αν η ένδειξη 
του µανοµέτρου είναι ίση µε 60 cmh = , και θεωρώντας µόνιµες συνθήκες και µονοδιάστατη ασυµπίεστη ροή, 
υπολογίστε α) την οριζόντια δύναµη που ασκείται στα µπουλόνια, και β) την απώλεια µανοµετρικού ύψους 
µεταξύ των θέσεων 1 και 2. 
 
Θέµα 5. (µονάδες 1.5) 
Αέρας ρέει ισοεντροπικά διαµέσου ενός συγκλίνοντος ακροφυσίου που έχει διατοµή λαιµού 293 cm . Ο αέρας 
εισέρχεται στο ακροφύσιο µε αµελητέα ταχύτητα σε πίεση 414 kPa και θερµοκρασία 95οC. Η πίεση στον 
αποδέκτη ροής είναι 104 kPa. Υπολογίστε το ρυθµό ροής µάζας σε kg/s, θεωρώντας ότι ο αέρας 
συµπεριφέρεται ως διατοµικό ιδανικό αέριο. 
 
∆εδοµένα 
πυκνότητα του νερού: 3998 kg / mρ =  (στους 20οC & πίεση 1 atm) 

πυκνότητα του υδραργύρου: 313550 kg / mHgρ =  (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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