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ΘΕΜΑΤΑ

1. Στο  σχήμα  φαίνεται  δεξαμενή  νερού  που  καταλήγει  σε 
θυρόφραγμα που είναι κυκλικό τόξο γωνίας 60° με ακτίνα 18 
m ενώ το πλάτος του είναι ΑΜ mm, κατά τη διάσταση που 
δεν  φαίνεται.  Να  υπολογιστεί  η  οριζόντια  συνιστώσα  της 
δύναμης  με  την  οποία  το  νερό  δρά  στο  θυρόφραγμα. 
(μονάδες 3.0).

2. Το σχήμα δείχνει τη διατομή μεγάλου 
ανοικτού  αγωγού  ύδρευσης  που  έχει 
μήκος  (ΑΜ)  m.  Ο  αγωγός  είναι 
επενδεδυμένος  με  σκυρόδεμα  για  το 
οποίο  n=0.014  κατά  Manning- 
Strickler,  και  έχει  κατά  μήκος  κλίση 
0.1%.  Ποιά  είναι  η  παροχή? 
(μονάδες 3.5)    

3. Στο  δοχείο,  όπως  φαίνεται  στο  σχήμα,  υπάρχουν 
διαδοχικά νερό (water, γ=9810Ν/m3), αέρας (air) με 
αμελητέα πυκνότητα, υδράργυρος (mercury, ειδική 
βαρύτητα 13.56), λάδι (oil) ειδικής βαρύτητας 0.85, 
και ατμοσφαιρικός αέρας σε πίεση 100 kPa. Η πίεση 
στο σημείο Α στο δοχείο του σχήματος είναι 87379 
Pa. Να υπολογιστεί το ύψος της στήλης του λαδιού 
h (μονάδες 3.5).
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h ?

18 m



Λύσεις
Θέμα 1  ο  :

Η οριζόντια συνιστώσα της δύναμης που δρά στο θυρόφραγμα είναι ίση με την δύναμη 
στην επίπεδη επιφάνεια που είναι  η προβολή της αρχικής στο κατακόρυφο επίπεδο.  
Επομένως είναι ίση με F= γ zk A, όπου zk το βάθος του κέντρου βάρους της επιφάνειας.  
Η επιφάνεια Α, δηλαδή η προβολή της αρχικής, είναι ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο 
με ύψος ίσο με την ακτίνα του κύκλου, δηλαδή 18 m, και πλάτος ΑΜ m. Το ύψος της  
προβολής είναι ίσο με την ακτίνα, επειδή η γωνία του τόξου είναι 60°, και επομένως 
πρόκειται για ισόπλευρο τρίγωνο. 

Ετσι, 

Θέμα   2  ο:  

Η διατομή είναι:

Η υδραυλική ακτίνα R
H
 είναι:

και η μέση ταχύτητα δίνεται από τον τύπο των Manning – Strickler: 

U = (1/n) R
H
 2/3 J1/2 

 = 3.44 m/sec   (αφού η κλίση J είναι 0.001),

και επομένως η παροχή είναι Q= U 
. 
A = 109.4 m

3
/s 

Θέμα 3ο:

Ξεκινώντας από την ατμοσφαιρική πίεση στο επάνω δεξιά άκρο του σωλήνα, προκύπτει ότι: 

και αντικαθιστώντας τα γνωστά μεγέθη:

από όπου h =  0.35 m 
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