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Θέµατα εξέτασης προόδου στο µάθηµα «Θεωρία Ρευστών» (ΕΜ255) 

Ηράκλειο, 13 Μαΐου 2006 
 
 
Θέµα 1. (µονάδες 2) 
α) ∆ιατυπώστε τη συνθήκη της µη-ολίσθησης και αναφέρατε µια κατηγορία ρευστών για τα οποία η 

συνθήκη αυτή δεν ισχύει.[µονάδες: 0.4] 
β) Τι είναι η στρωτή ροή και τι η τυρβώδης ροή; Σχεδιάστε ποιοτικά γραµµές ροής για καθεµιά περίπτωση. 

Ποια αδιάστατη ποσότητα χρησιµοποιείται ως µέτρο προσδιορισµού στο κατά πόσο µια ροή είναι 
στρωτή ή τυρβώδης. Με βάση αυτήν την ποσότητα, ποιες παράµετροι φαίνεται να επηρεάζουν την 
εκδήλωση της µιας ή της άλλης συµπεριφοράς και πώς; [µονάδες: 1.2] 

γ) Θεωρείστε τη ροή ενός ιξώδους ρευστού γύρω από ένα στερεό σώµα. Τι είναι το οριακό στρώµα; 
[µονάδες: 0.4] 

 
Θέµα 2. (µονάδες 3) 
Ένα νευτώνειο ρευστό κινείται σε µόνιµη ροή απλής διάτµησης µεταξύ 
δύο πλακών, οι οποίες απέχουν µεταξύ τους 80 mm. Η κάτω πλάκα είναι 
ακίνητη, ενώ η πάνω κινείται µε σταθερή ταχύτητα 1.2 m/s. Υπολογίστε 
και σχεδιάστε την κατανοµή της ταχύτητας µεταξύ των δύο πλακών και 
βρείτε το ιξώδες του ρευστού αν η κατανοµή της διατµητικής τάσης είναι 
αυτή που φαίνεται στο διπλανό σχήµα, µε 1.5 Paoτ = . 
 
Θέµα 3. (µονάδες 3) 
Στην έξοδο του ακροφυσίου του διπλανού σχήµατος 
δηµιουργείται µια φλέβα νερού µε επιφάνεια εκτόξευσης 

250 cmjA =  και ταχύτητα εκτόξευσης 27 m / sjv = , η 
οποία παρασύρει ένα δευτερεύον ρεύµα νερού που έχει 
ταχύτητα 3 m / ssv =  σε ένα σωλήνα σταθερής διατοµής 

µε εµβαδόν 2600 cmA = . Στην περιοχή 2 το νερό έχει 
αναµειχθεί µε τέτοιο τρόπο ώστε η ταχύτητα είναι οµοιόµορφη. Η πίεση στην έξοδο του ακροφυσίου είναι 
70 kPa. Προσδιορίστε την πίεση στην περιοχή 2 θεωρώντας µόνιµη κατάσταση. Οι δυνάµεις βαρύτητας και 
οι τάσεις στα τοιχώµατα να θεωρηθούν αµελητέες. 
 
Θέµα 4. (µονάδες 3) 
Υπολογίστε τη ολική δύναµη BF  στο άκρο Β που απαιτείται για να 
εµποδίσει το άνοιγµα της πύλης ΓB του φράγµατος. Η πύλη 
αρθρώνεται στο Γ και έχει ορθογώνιο σχήµα µε πλάτος 2 m (κάθετα 
στο επίπεδο του χαρτιού). Η σχετική πίεση του αέρα στο αριστερό 
δοχείο είναι ίση µε −0.15 bar, ενώ το άλλο δοχείο είναι ανοιχτό στην 
ατµόσφαιρα. Η πυκνότητα του λαδιού είναι ίση µε 3750 kg / m . 
Επίσης, υπολογίστε την οριζόντια δύναµη FΓ  στην άρθρωση Γ. 
 
 
∆εδοµένα 
πυκνότητα του νερού: 31000 kg / mρ =  (στους 4 οC & πίεση 1 atm) 

επιτάχυνση της βαρύτητας: 29.81 m/ sg =  
1 atm = 101325 Pa 
1 bar = 105 Pa 
 

∆ιάρκεια εξέτασης: 3 ώρες 
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