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NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPLIGE
UNIVERSITET, INSTITUTT FOR VANN OG MILJØTEKNIKK

Faglige kontakter under eksamen:

Prof. Geir Moe, Tel. 7359 4627
Prof. Nils R. Olsen, Tel. 7359 4773

EKSAMEN I EMNE TVM 4115 HYDROMEKANIKK

Mandag 8 desember 2003
Tid: kl. 09.00-14.00

Hjelpemidler: A - Alle trykte og håndskrevne hjelpemidler tillatt. Alle kalkulatorer tillatt, 
så lenge følgende kriterier er oppfylt:

- Skal ikke ha kommunikasjon med andre dataenheter
- Tillates ikke tilkoblet strømnettet
- Skal ikke støye
- Skal ikke ha annet utlesningsutstyr enn display
- Skal kun utgjøre en - 1 - gjenstand
- Skal kun ha lommeformat

Det er fire oppgaver, og hver oppgave teller 25 % av karakteren.
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Oppgave1

Gitt skissen under av et industribygg A og et vannreservoir, sett ovenfra. Vannreservoiret ligger 
450 meter over havet, og bygg A ligger 312 meter over havet. 

Avstanden fra vannreservoiret til bygg A er 2.3 km. En bruker rør med ruhet 0.2 mm til å trans-
portere vann til bygget. Energitap inne i bygget neglisjeres. Røret er helt rett.

a) Hvor stor diameter må en ha på røret fra vannreservoiret til bygg A for å få fram en van-
nføring på 100 liter/sek?

Industribygg B ønsker også vann fra vannreservoiret. Dette bygget ligger 290 meter over havet 
(se skissen under). Eieren av bygg B ønsker å legge en vannledning fra sitt bygg til midten av 
ledningen mellom vannreservoiret og bygg A. Han bruker et rør med diameter 0.15 m, som er 
1 km langt. Dette har også ruhet 0.2 mm. Rørdiameteren mellom vannreservoiret og bygg A er 
lik svaret i oppgave a).

b) Hva er den maksimale vannføringen en kan få til bygg B?

c) Ledningen til bygg B byttes ut med en med forskjellig diameter, slik at bygg B tar ut 50 l/s. 
Hva er den maksimale vannføringen bygg A da kan få? 

Vannreservoir A
rør, 2.3 km

Vannreservoir A
rør, 2.3 km

  B

1 km

Husk: Hvis du lurer på noe om hvordan ge-
ometrien på figurene ser ut eller hva det er 
spurt om i oppgaven, så spør faglærer når 
han kommer rundt på eksamen.
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Oppgave 2

En kanal med halvsirkelformet tverrsnitt har en helning 1:20, og et Manning-Stricklers tall på 
100. Diameteren av halvsirkelen er 1.2 meter. Vannføringen er 12.15 liter/sekund. 

a) Hva blir vanndybden når det er normalstrømning?

På ett punkt endrer kanalens helning seg slik at vanndybden blir 0.1 meter nedstrøms punktet. 
En firkantet kloss med Cd faktor på 1.1 og dimensjoner 3x3x3 cm settes i kanalen rett etter heln-
ingsendringen (se figur under). 

b) Hva blir energitapet i Watt nedstrøms helningsendringen? 

Lengdesnitt av kanalen

1.2 m

I=1:20

kloss

y=0.1m

Merk at følgende formel for 
tverrsnittsarealet gir en feil på 
opptil 20 %: 

A = π/4 By

der B er bredden og y er dybden
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- Skal ikkje ha kommunikasjon med andre dataeininger
- Tillatast ikkje kobla til straumnettet
- Skal ikkje støye
- Skal ikkje ha anna utlesningsutstyr enn display
- Skal kun utgjere ein - 1 - gjenstand
- Skal kun ha lommeformat

Det er fire oppgåver, og kvar oppgåve tel 25 % av karakteren.
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Oppgåve1

Gitt skissa under av eit industribygg A og eit vassmagasin, sett ovafrå. Vassmagasinet ligg 450 
meter over havet, og bygg A ligg 312 meter over havet. 

Avstanden frå vassmagasinet til bygg A er 2.3 km. Ein brukar røyr med ruheit 0.2 mm til å trans-
portera vatn til bygget. Energitap inne i bygget neglisjerast. Røyret er heilt rett.

a) Kor stor diameter må ein ha på røyret frå vassmagasinet til bygg A for å få fram ei vassføring 
på 100 liter/sek?

Industribygg B ynskjer og vatn frå vassmagasinet. Dette bygget ligg 290 meter over havet (sjå 
skissa under). Eigaren av bygg B ønskjer å legge ei vassledning frå sitt bygg til midten av led-
ningen mellom vassmagasinet og bygg A. Han bruker eit røyr med diameter 0.15 m, som er 1 
km langt. Dette har og ruheit 0.2 mm. Røyrdiametaren mellom vassmagasinet og bygg A er lik 
svaret i oppgåve a).

b) Kva er den maksimale vassføringa ein kan få til bygg B?

c) Ledninga til bygg B byttast ut med ein med ulik diameter, slik at bygg B tek ut 50 l/s. Kva er 
den maksimale vassføringea bygg A da kan få? 

 Vassmagasin A
røyr, 2.3 km

 Vassmagasin A
røyr, 2.3 km

  B

1 km

Husk: Om du lurer på noko om korleis ge-
ometrien på figurane ser ut eller kva det er 
spurt om i oppgåva, så spør faglærer når han 
kjem rundt på eksamen.
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Oppgåve 2

Ein kanal med halvsirkelforma tverrsnitt har ein helning 1:20, og eit Manning-Stricklers tal på 
100. Diameteren av halvsirkelen er 1.2 meter. Vassføringa er 12.15 liter/sekund. 

a) Kva blir vassdjupet når det er normalstraum?

På eitt punkt endrar kanalen si helning seg slik at vassdjupet blir 0.1 meter nedstraums punktet. 
Ein firkanta kloss med Cd faktor på 1.1 og dimensjon 3x3x3 cm vert sett i kanalen rett etter heln-
ingsendringa (sjå figuren under). 

b) Kva blir energitapet i Watt nedstraums helningsendringa? 

Lengdesnitt av kanalen

1.2 m

I=1:20

kloss

y=0.1m

Merk at følgjande formel for 
tverrsnittsarealet gjev en feil på 
opptil 20 %: 

A = π/4 By

der B er breidden og y er djupet
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THE NORWEGIAN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
DEPARTMENT OF HYDRAULIC AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING

Contact during the exam:

Problem 1 and 2: Professor Nils R. Olsen, Tel. 7359 4773
Problem 3 and 4: Professor Geir Moe, Tel. 7359 4627

EXAM I COURSE TVM 4115 HYDROMECHANICS

Monday 8. December 2003
Time: 9 am -2 pm

Aid code: A - All printed and hand-written material is allowed.

The grade will be determined week 2 (2003).

There are four parts/problems in this exam, and each part counts 25 % of the final grade.
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Problem 1 

Given the sketch below of an industry building A and a water reservoir, seen from above. The 
water reservoir is 450 meters above sea level, and building A is 312 meters above sea level. 

The distance from the water reservoir to building A er 2.3 km. A pipe with roughness 0.2  mm 
is used to transport water to the building. Energy losses in the building can be neglected. The 
pipe is completely straight.

a) What will the diameter of the pipe between the reservoir and building A be to transport a wa-
ter discharge of 100 litres/sec?

Another industry building B also need water from the reservoir. This building is located 290 me-
ters above sea level (see sketch below). The owner of building B wants to construct a pipe from 
his building to the middle of the pipe between the reservoir and building A. He uses a pipe with 
diameter 0.15 meters, which is 1 km long. This pipe also has a roughness of 0.2 mm. The pipe 
diameter between the reservoir and building A is the same as found in problem a).

b) What is the maximum water discharge it is possible to get to building B?

c) The pipe to building B is replaced by a new pipe with different diameter, so that building B 
receives 50 l/s. What is then the maximum water discharge to building A? 

 Reservoir A
pipe, 2.3 km

Reservoir A
pipe, 2.3 km

  B

1 km

Remember: If you have questions for example 
about how the geometry looks like, please ask 
the teacher when he is at the examination 
room.
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Problem 2

A canal with circular cross-section has a slope of 1:20, and a Manning-Stricklers number of 100. 
The diameter of the circle is 1.2 meter. The water discharge is 12.15 litres/sec. 

a) What is the water depth for uniform flow?

At one point the channel changes slope so that the water depth becomes 0.1 meters downstream 
the point. A cubical box with a Cd factor of 1.1 and dimensions 3x3x3 cm is fixed to the canal 
right after the point (see figure below). 

b) What is the energy loss in Watts downstream the change in slope? 

Longitudinal profile of the canal

1.2 m

I=1:20

kloss

y=0.1m

Note that the following formula 
for the cross-sectional area 
gives an error of up to 20 %: 

A = π/4 By

where B is the width and y is the 
depth



Løsning:

Oppgave 1a)

Her må vi gjette på en diameter D, og så regne ut falltapet og se om det blir lik høydeforskjellen 
mellom huset og vannrreservoiret: 450 - 312 = 138 m. Hastigheten regnes fra kontinuitetslig-
ningen. Falltapet regnes fra Darcy-Weissbach’s ligning.

Vi ser at en diameter på 0.195 meter gir riktig svar. 0.2 meter er også godtatt. Hvis vi tar med 
innløpstapet, får vi tilnærmet samme svar.

Oppgave 1b)

Spørsmålet er her hvilken vannføring vil vi ha til A for at B skal få mest mulig? Svaret her er at 
A får null, da det gir at mest mulig av vannet går til B . 

På eksamen fikk studentene opplyst at singulærtapet i rørknutepunktet kunne neglisjeres.

Falltapet er da tilsammen gitt som 450 - 290 m = 160 m. Dette er summen av falltapene i de to 
rørene. For hvert rør gjelder Darcy-Weissbach’s ligning. Kaller opprinnelig rør for 1, og det nye 
røret til B for 2.

Vi må så finne friksjonsfaktorene. Hvis vi antar at vi er i det fullstendig turbulente området, er 
f uavhengig av hastigheten. Dette gir at f1 = 0.020 og f2 = 0.022. Lengden L1 er lik halvparten 
av rørlengden = 2300/2 = 1150 m. Dette gir:

160 = 5945Q2 + 23962Q2  

Q = 73 l/s.

Table 1: 

D (gjettet) U Re ks/D f (Moody) hf

0.15 5.66 8.5e5 0.0013 0.022 551

0.2 3.18 6.4e5 0.001 0.020 118.5

0.195 3.35 6.5e5 0.001 0.02 135
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Sjekker Moody diagrammet at vi er i turbulent område.

Oppgave 1c)

Bygg B tar ut 50 l/s, og vi sier at vannføringen til bygg A er Q. Dette gir følgende formel for 
falltapet, der o brukes som indeks for ledningen oppstrøms knutepunktet, og n brukes som in-
deks nedstrøms knutepunktet:

 

Setter inn kjente tall:

Forenkler: 

Q2 + 0.05Q - 0.010356 = 0

Dette er en annengradsligning med Q som ukjent. Løsningen er: Q = 80 l/s

Oppgave 2 a)

Hovedproblemet her er å finne tverrsnittsarealet av den vanndekte delen av kanalen, A. Forme-
len som var gitt i oppgaven var også gitt på Pirbadøvingen. Denner er ikke helt riktig. Nøyaktig 
areal kan regnes ut etter metoden gitt i eksempel 10.21 side 453 i læreboka, eller følgende ge-
ometribetraktning: 
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l/s)

4

17
Vi kaller dybden for y, bredden for 2b, og radiusen for r. Radiusen er halvparten av diameteren, 
altså 0.6 meter. Trekanten ABC har høyde lik h. Avstanden AB kalles b, og er halvparten av 
bredden. Arealet av trekanten ADC kalles At, og toppvinkelen i trekanten BCA er α. Arealet av 
sirkelsektoren som utgjøres av 2α kalles As. Vi har da følgende formler: 

h = r - y
α = cos-1 (h/r)
b = r sin α
At = b*h
As = πr2*α/180
A = As - At
P = 2πr*α/180 
rh = A / P
U = Mrh

2/3I1/2

Q = UA

Vi lager en tabell der vi gjetter på y, og itererer oss frem til riktig Q med bruk av Mannings 
formel:

Vi ser at y=0.03 meter gir riktig vannføring. Dette er da riktig dybde.

Oppgave 2b)

Energitapet i vannstandsspranget i meter vannsøyle er : 

dE = (Dybde + hastigheteshøyde) før spranget - (Dybde+hastighetshøyde) etter spranget. 

Hastighetshøyden før spranget: hu1 = U2/2g = 1.632/(2*9.81) = 0.135 m

Energien før spranget er da: 0.135 m + 0.03m = 0.165 m

Hastigheten etter spranget bestemmes av kontinuitetsligningen. Vi må først finne arealet at 
tverrsnittet: 
:

Table 2: 

y h α b At As A P rh U Q (

0.01 0.59 10.4 0.1091 0.0643 0.0657 0.00142 0.219 0.00648 0.777 1.1

0.02 0.58 14.8 0.1536 0.0891 0.0932 0.00406 0.3105 0.01308 1.241 5.0

0.03 0.57 18.2 0.1873 0.1068 0.1143 0.00747 0.3808 0.01962 1.6268 12.

Table 3: 

y h α b At As A

0.1 0.5 33.5 0.332 0.1658 0.2103 0.0445



Hastigheten er: Q/A = 0.01217/0.0445 = 0.273 m/s

Hastighetshøyden er: hu2 = U2/2g = 0.2732 / (2*9.81) = 0.0038 m

Energien etter spranget er da: E = 0.1 m + 0.0038 m = 0.1038 m

Energitapet er da dE = 0.165 - 0.1038 = 0.061 m

Energitapet i Watt er gitt fra energiligningen:

N = ρg dE Q = 1000*9.81*0.061 * 0.01217 =  7.3 Watt


