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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Μονάδες 3, ∆ιάρκεια 20΄) ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ Α 

Απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις, σηµειώνοντας στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο τη σωστή απάντηση (µόνο µία 
απάντηση σε κάθε τριάδα). Η σωστή απάντηση σε κάθε ερώτηση βαθµολογείται µε 0.3 µονάδες και η λανθασµένη µε −0.15 
(η µη απάντηση βαθµολογείται µε 0). 
1. Αν για την επίλυση κυκλικού αγωγού υπό πίεση µε µεγάλη τραχύτητα χρησιµοποιηθεί ο τύπος των Darcy-Weiscbach ή 

ο τύπος του Manning για δεδοµένη παροχή και διάµετρο και πλήρως αντίστοιχους συντελεστές τραχύτητας, τότε: 
 οι δύο τύποι θα δώσουν τα ίδια αποτελέσµατα. 
 ο τύπος του Manning θα δώσει µεγαλύτερες απώλειες ενέργειας. 
 ο τύπος του Manning θα δώσει µικρότερες απώλειες ενέργειας. 

2. Ο ρυθµιστικός όγκος δεξαµενής που τροφοδοτείται από αγωγό βαρύτητας µπορεί να εκτιµηθεί µε ακρίβεια εφόσον 
είναι γνωστά: 

 η ηµερήσια κατανοµή των εισροών από τον αγωγό βαρύτητας. 
 η ωριαία κατανοµή των εκροών από τη δεξαµενή.  
 η ωριαία κατανοµή των εισροών και η διάµετρος του αγωγού βαρύτητας. 

3. Η τοποθέτηση αερεξαγωγών σε υψηλά σηµεία της µηκοτοµής εξωτερικού υδραγωγείου γίνεται για: 
 εξασφάλιση συνθηκών αερισµού του νερού. 
 προστασία του υδραγωγείου από υδραυλικό πλήγµα. 
 απαγωγή αέρα που τυχόν εγκλωβίζεται στο υδραγωγείο.  

4. Αν σε δίκτυο ακαθάρτων η κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού είναι αναπόφευκτη, τότε η συγκέντρωση υδροθείου κατά 
µήκος του καταθλιπτικού αγωγού αναµένεται να είναι µεγαλύτερη: 

 στο ανάντη άκρο του καταθλιπτικού αγωγού. 
 στο κατάντη άκρο του καταθλιπτικού αγωγού. 
 στο µέσο του καταθλιπτικού αγωγού. 

5. Ο συντελεστής ηµερήσιας αιχµής λΗ οικισµών µε σηµαντική τουριστική δραστηριότητα κατά τη χειµερινή περίοδο, 
συγκριτικά µε οικισµούς που η τουριστική περίοδος συγκεντρώνεται στους θερινούς µήνες, αναµένεται να είναι: 

 σαφώς µεγαλύτερος. 
 αρκετά µικρότερος. 
 άλλες χρονιές µεγαλύτερος και άλλες χρονιές µικρότερος, ανάλογα µε τις καιρικές συνθήκες. 

6. Το ελάχιστο επιτρεπόµενο υψόµετρο εκβολής κεντρικού αγωγού οµβρίων σε διευθετηµένο αστικό υδατόρευµα 
προσδιορίζεται µε βάση την περίοδο επαναφοράς που εφαρµόζεται για: 

 τον έλεγχο επάρκειας του υδατορεύµατος. 
 τη διαστασιολόγηση του κεντρικού αγωγού οµβρίων. 
 τον έλεγχο επάρκειας του κεντρικού αγωγού οµβρίων. 

7. Σε σύστηµα αντλιοστασίου και καταθλιπτικού αγωγού, η τοποθέτηση αντλιών εν σειρά είναι επιβεβληµένη όταν: 
 το µανοµετρικό ύψος είναι πολύ µεγάλο. 
 η παροχή είναι πολύ µεγάλη. 
 η απαιτούµενη ισχύς είναι πολύ µεγάλη.  

8. Κατά τον σχεδιασµό ενός δικτύου διανοµής, τι ενέργειες πρέπει να γίνουν στην περίπτωση που στους κόµβους του 
δικτύου προκύψει ύψος πίεσης τουλάχιστον 30 m πάνω από το ελάχιστο απαιτούµενο;  

 Τοποθέτηση δικλείδας στην είσοδο του δικτύου, για δηµιουργία τοπικών απωλειών. 
 Μείωση της διαµέτρου του κύριου τροφοδοτικού αγωγού και επανέλεγχος των πιέσεων σε όλο το δίκτυο. 
 Τοποθέτηση ανακουφιστικού αγωγού παράλληλα στον κύριο τροφοδοτικό, για εκτόνωση της υπερπίεσης. 

9. Αν τα φρεάτια υδροσυλλογής µιας περιοχής δεν έχουν καθαριστεί από φερτά υλικά που έχουν συγκεντρωθεί, τότε σε 
περίπτωση σηµαντικής καταιγίδας οι πληµµυρικές συνθήκες στο υδατόρευµα-αποδέκτη του δικτύου οµβρίων, σε σχέση 
µε αυτές που θα υπήρχαν τα φρεάτια αν είχαν καθαριστεί, αναµένεται να είναι: 

 δυσµενέστερες. 
 ευµενέστερες. 
 αµετάβλητες. 

10. Ποια από τις ακόλουθες εκτιµήσεις θεωρείται πιο ρεαλιστική των ετήσιων υδρευτικών αναγκών µεγάλου αστικού 
κέντρου µε πληθυσµό 100 000 κατοίκους;  

 800 000 m3. 
 80 000 m3. 
 8 000 000 m3.  
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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ...........................................................................................................................Παραλλαγή Α 

Άσκηση υδρεύσεων (µονάδες 4.0)  
Αγωγός από HDPE 10.0 atm, µήκους 2400 m και διαµέτρου 250 mm, συνδέει τη δεξαµενή ∆, κατώτατης στάθµης 
+165 m, µε τον κόµβο εισόδου Α του δικτύου διανοµής αστικής περιοχής, σε υψόµετρο +110 m. Ο αγωγός έχει 
διαστασιολογηθεί υποθέτοντας ισοδύναµη τραχύτητα 0.1 mm και παροχή πυρκαγιάς 10 L/s. Με τις παραπάνω 
παραδοχές, από την υδραυλική προσοµοίωση προέκυψε ότι στον κόµβο Α, στην περιοχή του οποίου 
αναπτύσσονται τριώροφα κτήρια, εξασφαλίζεται ύψος πίεσης 18.3 m. Από τον αγωγό προβλέπεται η τροφοδοσία 
νέου παραθεριστικού οικισµού, µέσω του ενδιάµεσου κόµβου Β, σε απόσταση 1500 m από τη δεξαµενή. Στον 
οικισµό, οικοδοµήσιµης έκτασης 800 στρεµµάτων, επιτρέπεται χαµηλή µόνο δόµηση, µε κατασκευή 
µονοκατοικιών. Προκειµένου να εξακολουθήσει να καλύπτεται η απαίτηση ελάχιστης πίεσης στον κόµβο Α, 
διερευνάται η τοποθέτηση µικρού ανυψωτικού αντλιοστασίου (booster) αµέσως κατάντη του κόµβου Β. Στο 
πλαίσιο αυτό ζητούνται: 
(α) Η µέγιστη ωριαία παροχή της αστικής περιοχής, µε βάση τα αποτελέσµατα της υδραυλικής προσοµοίωσης. 
(β) Η µέγιστη ωριαία παροχή του νέου παραθεριστικού οικισµού, µε βάση εύλογες υποθέσεις σχετικά µε τα 
χαρακτηριστικά µεγέθη υδρευτικής κατανάλωσης της περιοχής. 
(γ) Το ύψος πίεσης που θα αναπτυσσόταν στον κόµβο Α, µετά την αύξηση της παροχής σχεδιασµού του ανάντη 
τµήµατος ∆Β, αν δεν είχε τοποθετηθεί αντλιοστάσιο. 
(δ) Το απαιτούµενο µανοµετρικό ύψος του αντλιοστασίου και η χάραξη της πιεζοµετρικής γραµµής, µε και χωρίς 
τοποθέτηση αντλιοστασίου. ∆ίνεται ότι το υψόµετρο εδάφους του κόµβου Β είναι στα +100 m. 
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Άσκηση αποχετεύσεων (µονάδες 3.0) 
Αγωγός οµβρίων ΑΒΓ αποχετεύει περιοχή οµοιόµορφων φυσικών χαρακτηριστικών και οµοιόµορφης δόµησης, 
έχει ενιαία διάµετρο 50 cm, και κλίση 1.0% στο ανάντη τµήµα ΑΒ και 3.0% στο κατάντη τµήµα ΒΓ. Αν στο τµήµα 
ΑΒ λειτουργεί στο όριο βάθους ροής που επιτρέπουν οι προδιαγραφές για νέους αγωγούς, ζητούνται: 
(α) Ο έλεγχος αν καλύπτονται οι προδιαγραφές στο σύνολό τους στο τµήµα ΑΒ. 
(β) Τα υδραυλικά χαρακτηριστικά στο τµήµα ΒΓ και οι σχετικοί έλεγχοι, αν υποτεθεί ότι δεν προστίθεται 
αποχετευόµενη έκταση στο Β ή κατάντη και δεν µεταβάλλεται ο χρόνος συγκέντρωσης. 
(γ) Η επιπλέον αποχετευόµενη έκταση που µπορεί να παραληφθεί από το τµήµα ΒΓ, ως ποσοστό αυτής στο τµήµα 
ΑΒ, καθώς και τα αντίστοιχα υδραυλικά χαρακτηριστικά και οι έλεγχοι στην περίπτωση που πράγµατι παραληφθεί 
η εν λόγω αποχετευόµενη έκταση, αν υποτεθεί ότι δεν µεταβάλλεται ο χρόνος συγκέντρωσης. 
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