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ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ «ΑΝΟΙΚΤΑ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ» 

 

ΟΜΑ∆Α B 
 

 

1
ο
 ΘΕΜΑ 

 (2,0 Μονάδες) 

 

∆ίνεται (σε αδιάστατη µορφή) το πεδίο ταχυτήτων: 

 

2tyu = , xv −= , 0=w  

 

όπου x,y,z είναι οι χωρικές συντεταγµένες, και u,v,w είναι οι συνιστώσες της 

ταχύτητας οι οποίες είναι παράλληλες αντίστοιχα στις x,y,z. 

 

1
α
) Αποδείξτε ότι η ροή είναι ασυµπίεστη 

1β) Να βρεθούν οι γραµµές ροής 

1γ) Κατά την γνώµη σας για µία συγκεκριµένη χρονική στιγµή, 0tt =  οι γραµµές ροής 

παραβολές, ελλείψεις, υπερβολές, ηµιτονοειδείς συναρτήσεις, εκθετικές συναρτήσεις 

η έχουν άλλη µορφή; 

 

 

2
ο
 ΘΕΜΑ 

 (2,0 Μονάδες) 

 

2a)Πως θα επιτυγχάνατε πειραµατικά έρπουσα ροή στο εσωτερικό 

κυλινδρικού αγωγού µεγάλης διαµέτρου (D=1m), χωρίς να µειώσετε υπερβολικά 

τις ταχύτητες; 
 

2b) Ποια είναι η διαφορά ανάµεσα στις εξισώσεις Euler και στις 
εξισώσεις Navier-Stokes; 
 

2c) Πως ορίζεται η οριακή στιβάδα για την περίπτωση ροής γύρω από 

κύλινδρο; Σχεδιάστε ένα σκαρίφηµα µε την βοήθεια του οποίου διευκρινίζεται το 

παραπάνω φαινόµενο. 

 

2d) Περιγράψτε σύντοµα µία περίπτωση µη µόνιµη ροής, από αυτές που έχουν 

αναφερθεί στην παράδοση και περιγράφονται στο βιβλίο του κ. Κωτσοβίνου, για την 

οποία υπάρχει αναλυτική λύση. Αναφέρατε τρεις παραδοχές που είναι απαραίτητο να 

γίνουν έτσι ώστε να είναι δυνατόν η εύρεση µίας (σχετικά απλής) αναλυτικής λύσης. 

 

3
ο
 ΘΕΜΑ 

 (0,5 Μονάδα) 
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Όσο αφορά την ροή γύρω από κύλινδρο, για αριθµούς Reynolds (Re) 40<Re<300 

(περιοχή von Karman), ποια ή ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι αληθής: 

 

3α) Η ροή είναι µόνιµη 

3β) Η ροή είναι τυρβώδης 

3γ) Η ροή εµφανίζει µία συγκεκριµένη περιοδικότητα 

Αιτιολογείστε και σχολιάστε σύντοµα τις απαντήσεις σας 
 

 

4
ο
 ΘΕΜΑ 

 (1,5 Μονάδα) 

 

Θέλουµε να µελετήσουµε την λειτουργία ενός µεγάλου φράγµατος το οποίο 

κατασκευάζεται για αντιπληµµυρική προστασία και για υδρευτικούς σκοπούς, µε την 

βοήθεια εργαστηριακού οµοιώµατος υπό κλίµακα. Για την λειτουργία αυτού του 

οµοιώµατος θα χρησιµοποιήσουµε νερό. Η ροή στο συγκεκριµένο πρόβληµα 

χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη ελεύθερης επιφάνειας. 

 

4α) Εξηγείστε σύντοµα για ποιο λόγο µελετάµε υδραυλικά φαινόµενα υπό κλίµακα.  

 

4β) Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι αληθής: 

 

4βα) Πρέπει να σχεδιάσουµε το εργαστηριακό οµοίωµα έτσι ώστε ο αριθµός Froude 

να είναι ίδιος µε το πραγµατικό πρόβληµα έστω αν ο αριθµός Reynolds είναι 

διαφορετικός 

4ββ) Πρέπει να σχεδιάσουµε το εργαστηριακό οµοίωµα έτσι ώστε ο αριθµός 

Reynolds να είναι ίδιος µε το πραγµατικό πρόβληµα έστω αν ο αριθµός Froude είναι 

διαφορετικός 

4βγ) Πρέπει να σχεδιάσουµε το εργαστηριακό οµοίωµα έτσι ώστε ο αριθµός 

Reynolds και ο αριθµός Froude να είναι ίδιοι  

 

4γ) Αν το οµοίωµα που θα κατασκευάζατε είναι γραµµικό, και σας έδιναν το ύψος 

του φράγµατος YL , και την ταχύτητα του υγρού στον αγωγό εκτόνωσης 
ε

U πως θα 

ορίζατε τους αριθµούς Reynolds και Froude; 

Αιτιολογείστε σύντοµα την απάντηση σας 

 

4δ) Παίρνοντας υπόψη σας την αλµατώδη αύξηση των δυνατοτήτων των 

υπολογιστών και τις προόδους της επιστήµης της αριθµητικής ανάλυσης, κατά την 

γνώµη σας ποια από τις παρακάτω τις απαντήσεις είναι σωστή: 

 

4δα) Τα εργαστηριακά οµοιώµατα είναι κυρίως χρήσιµα για τη µελέτη προβληµάτων 

στα οποία η ροή είναι στρωτή 

 

4δβ) Τα εργαστηριακά οµοιώµατα είναι κυρίως χρήσιµα για τη µελέτη προβληµάτων 

στα οποία η ροή είναι τυρβώδης 

 

4δβ) Τα εργαστηριακά οµοιώµατα έχουν ξεπεραστεί εδώ και µία δεκαετία. 

Αιτιολογείστε σύντοµα την απάντηση σας 
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Μετά την διάρκεια του τµήµατος της εξέτασης (εξέταση µε ανοικτά Μετά την διάρκεια του τµήµατος της εξέτασης (εξέταση µε ανοικτά Μετά την διάρκεια του τµήµατος της εξέτασης (εξέταση µε ανοικτά Μετά την διάρκεια του τµήµατος της εξέτασης (εξέταση µε ανοικτά 
βιβλία) στο οποίβιβλία) στο οποίβιβλία) στο οποίβιβλία) στο οποίο θα επιτρέπεται η χρήση βοηθηµάτων, θα ακολουθήσει, ο θα επιτρέπεται η χρήση βοηθηµάτων, θα ακολουθήσει, ο θα επιτρέπεται η χρήση βοηθηµάτων, θα ακολουθήσει, ο θα επιτρέπεται η χρήση βοηθηµάτων, θα ακολουθήσει, 
τµήµα της εξέτασης (εξέταση µε κλειστά βιβλία), κατά την οποία δεν τµήµα της εξέτασης (εξέταση µε κλειστά βιβλία), κατά την οποία δεν τµήµα της εξέτασης (εξέταση µε κλειστά βιβλία), κατά την οποία δεν τµήµα της εξέτασης (εξέταση µε κλειστά βιβλία), κατά την οποία δεν 
θα επιτραπεί χρήση άλλων βοηθηµάτων εκτός από αυτά που θα θα επιτραπεί χρήση άλλων βοηθηµάτων εκτός από αυτά που θα θα επιτραπεί χρήση άλλων βοηθηµάτων εκτός από αυτά που θα θα επιτραπεί χρήση άλλων βοηθηµάτων εκτός από αυτά που θα 
µοιραστούν. Μπορείτε να κρατήσετε τις παρούσες εκφωνήσεις και να µοιραστούν. Μπορείτε να κρατήσετε τις παρούσες εκφωνήσεις και να µοιραστούν. Μπορείτε να κρατήσετε τις παρούσες εκφωνήσεις και να µοιραστούν. Μπορείτε να κρατήσετε τις παρούσες εκφωνήσεις και να 
συνεχίσετε τησυνεχίσετε τησυνεχίσετε τησυνεχίσετε την επεξεργασία των ασκήσεων κατά το δεύτερο µέρος της ν επεξεργασία των ασκήσεων κατά το δεύτερο µέρος της ν επεξεργασία των ασκήσεων κατά το δεύτερο µέρος της ν επεξεργασία των ασκήσεων κατά το δεύτερο µέρος της 
εξέτασης, χωρίς όµως την χρήση βοηθηµάτωνεξέτασης, χωρίς όµως την χρήση βοηθηµάτωνεξέτασης, χωρίς όµως την χρήση βοηθηµάτωνεξέτασης, χωρίς όµως την χρήση βοηθηµάτων. 

 


