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Θέμα 1. (μονάδες 2) 
Ένα ομοιόμορφο κομμάτι από χάλυβα ισορροπεί στη διεπιφάνεια 
υδραργύρου-νερού, όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα. Υπολογίστε 
το λόγο των αποστάσεων /b a .  
Δίνονται: πυκνότητα υδραργύρου: 13.56 wυρ ρ= , πυκνότητα χάλυβα: 7.85s wρ ρ= , 
όπου wρ  η πυκνότητα του νερού. 
 
 
Θέμα 2. (μονάδες 3) 
Η δεξαμενή του σχήματος είναι τοποθετημένη πάνω σε 
ένα καρότσι και τροφοδοτείται με νερό μέσω ενός 
αγωγού διαμέτρου 3 cm . Η δεξαμενή εκτοξεύει μια 
φλέβα νερού διαμέτρου 4 cm  και ταχύτητας 8 m/ s , η 
οποία αποκλίνει κατά o60  υπό την επίδραση ενός 
ελάσματος. Θεωρώντας μόνιμη κατάσταση, να 
υπολογίσετε: 
α) την ταχύτητα εισόδου του νερού στη δεξαμενή. 

[μονάδες: 0.5] 
β) την οριζόντια δύναμη που ασκεί το τεντωμένο 

καλώδιο όταν το καρότσι μένει ακίνητο. [μονάδες: 2.5] 
Σημείωση: Θεωρείστε ότι οι τριβές μεταξύ καροτσιού και εδάφους είναι αμελητέες και ότι η διάμετρος και 
το μέτρο της ταχύτητας της φλέβας δεν μεταβάλλονται κατά μήκος της ροής της.  
 
 
Θέμα 3. (μονάδες 2.5) 
Μια υδροηλεκτρική εγκατάσταση (βλ. διπλανό σχήμα) παράγει 
ενέργεια στέλνοντας νερό σε μια τουρμπίνα (δηλ. στρόβιλο) με 
ρυθμό 330 m / s . Το νερό εξέρχεται από την τουρμπίνα στην 
ατμόσφαιρα με ταχύτητα 2 2 m/ sv = . Η συνολική απώλεια 
μανομετρικού ύψους του συστήματος είναι 20 m . Να υπολογιστεί η 
ισχύς σε MW  που παίρνει η τουρμπίνα από το νερό. 
 
 
 
Θέμα 4. (μονάδες 2.5) 
Αέρας ρέει ισοεντροπικά μέσα σε ένα συγκλίνον-αποκλίνον ακροφύσιο. Το εμβαδόν της εγκάρσιας 
διατομής σε μια θέση 1 στο συγκλίνον τμήμα είναι 20.05 m . Επίσης, 1 180 m/ sv = , 1 500 kPaP = , 

1 470 KT = . 
α) Να υπολογιστεί ο αριθμός Mach στη θέση 1. 
β) Να υπολογιστούν η θερμοκρασία και η πίεση ηρεμίας. 
γ) Να υπολογιστούν η επιφάνεια *A  και ο ρυθμός ροής μάζας. 
δ) Αν η πίεση σε μια θέση 2 είναι 2 200 kPaP = , να εξεταστεί αν αυτή η θέση βρίσκεται στο συγκλίνον ή το 

αποκλίνον τμήμα του ακροφυσίου και να προσδιοριστεί το είδος της ροής (υποηχητική ή υπερηχητική) 
σε αυτό. Επίσης, να βρεθούν ο αριθμός Mach, η πίεση και το εμβαδόν της εγκάρσιας διατομής του 
λαιμού. 

 
 
Χρήσιμα Δεδομένα 
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 =  

Διάρκεια εξέτασης: 3 ώρες 
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