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NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPLIGE UNIVERSITET, 
INSTITUTT FOR VANN- OG MILJØTEKNIKK

Faglige kontakter under eksamen:

For oppgave 1 og 2: Nils R. Olsen, Tel. 7359 4773
For oppgave 3 og 4: Geir Moe, Tel. 7359 4627

EKSAMEN I EMNE SIB 5025 HYDROMEKANIKK

Tirsdag 3. desember 2002
Tid: kl. 09.00-14.00

Hjelpemidler: A - Typegodkjent kalkulator, med tomt minne, i henhold til liste utarbeidet av
NTNU, tillatt.
Alle trykte og håndskrevne hjelpemidler tillatt.

Eksamenssettet består av fire oppgaver, som hver teller 25 % av karakteren.

Sensuren faller uke 2 (2003).
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Oppgave 1 

En kommune legger ut et nytt byggefelt. For å håndtere regnvannet, lages det avløpsrør som 
transporterer vannet ut i en elv. Dette er vist i et lengdesnitt i skissen under, der elven er i punkt 
E. Hydrologiske beregninger gir at under dimensjonerende flom kommer det 50 l/s inn i røret 
ved A, og 30 l/s inn i røret ved B. Horisontal avstand mellom C og D er 200 meter, og horisontal 
avstand mellom D og E er 400 meter. Bakkenivået i punktet A ligger 8 meter over vannivået i 
elven, og bakkenivået i punkt B ligger 7 meter over vannivået i elven. Initiellt planlegges det å 
bruke glatte plastrør med diameter på 30 cm. I oppgaven ser vi bort fra innløpstap og tap i bend. 
Rørets utløp i elven er 2 meter under vannspeilet. Rørets helning er 1:200.

a) Tegn energi og trykklinjer for plastrøret fra C til E.

For å spare penger, ønsker kommunen å bruke betongrør i stedet for plastrør. Rørene er billigere 
jo mindre diameteren er.

b) Hva er problemet hvis vi velger en veldig liten diameter?

Betongrørene har i dette tilfellet en ruhet på 0.06 mm. De leveres i diametre 5, 8, 12, 15, 18, 20, 
25, 30, 40 og 50 cm. 

c) Hvilken diameter anbefaler du at blir valgt? Du kan velge forskjellige diametre på streknin-
gene C-D og D-E.
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Oppgave 2

Et lengdesnitt gjennom en 1 meter bred plate er vist i figuren under. Platen er 2 meter lang (av-
standen A-E). Platen treffes av en 3 cm tykk vannstråle i punktet C, over hele platens bredde. 
Strålens vinkel med vertikalplanet er 20 grader. Punktet C ligger midt mellom A og E. Det 
dannes vannstandssprang i B og D. Vi antar at avstanden A-B er 70 cm, og avstanden D-E er 30 
cm. Vi antar også at vannspeilet er tilnærmet horisontalt mellom vannstandssprangene og punk-
tet C. Toppen av kantene av platen i A og E ligger 10 cm over selve platen. Vannstanden over 
kanten er 10 cm i A og 15 cm i E, der vannet renner over som et fritt overløp.   

a) Hva er vannføringen i strålen?

b) Hva blir vanndybdene på begge sider av vannstandssprangene i B og D?

c) Hva blir kreftene fra vannet på plata i vertikal og horisontal retning?
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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: Associate Professor Nils R. Olsen, Tel. 7359 4773
Problem 3 and 4: Professor Geir Moe, Tel. 7359 4627

EXAM I COURSE SIB 5025 HYDROMECHANICS

Tuesday 3. December 2002
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 

A local municipality (Gemeinde/Stadtverwaltung) plans a new housing area. To handle the rain 
water, underground pipes are planned to transport the rain water to a river. This is shown in a 
longitudinal profile below, where the river is in point E. Hydrological computations gives that 
a flood will bring 50 l/s into the pipe at A, and 30 l/s into the pipe at B. The horizontal distance 
between C and D are 200 meter, and the horizontal distance between D and E are 400 meters. 
The ground level at point A is 8 meters above the water level in the river, and the ground level 
at point B is 7 meters above the water level in the river. Initially, it is planned to use smooth 
plastic pipes, with diameter 30 cm. In the present computation, you do not have to take entrance 
losses and bend losses into account. The exit of the pipe into the river is 2 meters below the wa-
ter level in the river. The slope of the pipe is 1:200.

a) Draw hydraulic grade lines and energy grade lines for the plastic pipe from C to E.

To save money, the local municipality wants to use concrete pipes instead of plastic pipes. The 
pipes are less expensive the smaller the diameter is.

b) What is the problem if a very small diameter is chosen?

The available concrete pipes have a roughness of 0.06 mm. They are available in diameters of 
5, 8, 12, 15, 18, 20, 25, 30, 40 and 50 cm. 

c) Which diameter do you recommend? You can choose different diameters for the pipe be-
tween C-D and D-E.
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Problem 2

A longitudinal profile through a 1 meter wide plate is shown in the figure below. The plate is 2 
meters long (the distance A-E). The plate is hit by a 3 cm thick water jet in C, over the whole 
width of the plate. The angle between the jet and the vertical plane is 20 degrees. C is located 1 
meter from A and E. Hydraulic jumps are formed in B and D. We assume the distance A-B is 
70 cm, and the distance D-E is 30 cm. We also assume the water surface is approximately hor-
izontal between the hydraulic jumps and C. The tops of the edges of the plates in A and E are 
located 10 cm over the plate itself. The water levels above the edges are 10 cm in A and 15 cm 
in E, where the water overflows like on a spillway.   

a) What is the water discharge in the jet?

b) What are the water depths on both sides of the hydraulic jumps in B and D?

c) What are the forces from the water on the plate in the vertical and horizontal directions?
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Løsningsforslag

Oppgave 1

a)

Regner først ut vannhastighetene i rørene CD og DE:

Ucd = Q/A = 0.05 / (3.14*0.15^2) = 0.707 m/s
Ude = Q/A = 0.08 / (3.14*0.15^2) = 1.13 m/s

For å finne friksjonstapet, bruker vi Darcy-Weissbach’s formel. Må da finne friksjonsfaktoren, 
f. Denne er gitt fra Moody diagrammet, som funksjon av Re. Må da først finne Reynolds tallet. 
Må anta en temperatur, som gir en viskositet. For eksempel, anta 10 grader C, som gir viskositet 
lik 1.31e-6, eller 20 grader som gir viskositeten lik 1.0e-6. Studentene kan gjerne anta andre 
temperaturer, men må være mellom 0 og 20 grader. 20 grader gir:

Re, cd = 2.1e5
Re, de = 3.4e5

Moody diagrammet for glatte rør gir da:

f,cd = 0.016
f,de = 0.014

Dette gir følgende friksjonstap når en setter inn i Darcy-Weissbah’s formel:: h = fL/DU^2/2g, 
med D=0.3m, og Lcd = 200m, og Lde = 400m:

h,cd = 0.27m
h,de = 1.22 m

I tillegg har vi hastighetshøyden i rør CD er U^2/2g = 0.065 m for rør DE:  0.025 m.

I figuren under er energi og trykklinje tegnet. Avstanden mellom linjene er lik hastighet-
shøyden. Trykklinjen ender opp i vannspeilet i E. Bunnen av røret i D ligger 1/200*400 = 2 me-
ter over utløpet i elven. Dvs. akkurat på nivå med vannspeilet i elven. Energilinjen vil her ligge 
friksjonstap + hastighetshøyde over vannspeilet i elven = 1.22 m + 0.065 = 1.285 m. Trykklinjen 
vil ligge 1.22 meter over vannspeilet i elven, og det betyr at vannspeilet ligger 7-1.22 = 5.78 
meter under bakken. I C ligger bunnen av røret 1 meter over vannspeilet i elva. Her ligger en-
ergilinjen 1.22+0.27+0.025 = 1.52 m over vannspeilet i elva. Dvs. energilinjen ligger 0.52 meter 
over bunnen av røret, og trykklinjen ligger 0.49 meter over bunnen av røret. Vannspeilet står da 
8-0.49 = 7.51 meter under bakken i A. 



b) Hvis røret blir lite, vil trykklinjen stige. Dette betyr at vannspeilet stiger, og når det når over 
bakken får vi oversvømmelse.

c)

Hvis vi akkurat får oversvømmelse, så er trykklinjens helning på strekningnen DE lik 7 meter / 
400 meter = 0.0175. Vi må velge et rør som har litt større diameter enn det som gir en slik 
trykklinje. 

Forsøker forskjellige rør, og regner ut: Vannhastighet, Reynolds tall, Friksjonsfaktor, helning 
på energilinje:

Vi ser at vi må velge rørdiameter 0.25 m på strekningen DE. Friksjonstapet i røret DB blir da:  

Table 1: 

Diameter Hastighet Reynolds Moody’s f Frik. heln.

0.2 2.5 509 000 0.0165 0.026

0.25 1.63 407 000 0.017 0.0092
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0.0092*400=3.68 m.

Vi har da følgende energimengde tilgjengelig på strekningen CD:

8 meter - 3.68 meter - utløpstap i E + hastighetshøyden i C  = 8 - 3.68 - 1.63^2/2g + hastighet-
shøyden i C = 4.18 m + hastighetshøyden i C. 

Dette er lik hastighetshøyden i C + friksjonstapet på strekningen. Mao, friksjonstapet må bli un-
der 4.18 m. Vi setter opp dette i tabell for forskjellige rør:

Vi kan bruke et rør med diameter 0.18 m på strekningen CD.

Oppgave 2

a) Vannføringen finnes ved at Fr=1 ved overløpet på endene i A og E

Dette gir at hastighetene blir: 

Ue = sqrt(gy) = sqrt(9.81*0.15) = 1.21 m/s
Ua = 0.99 m/s
Qe = 0.1815 m3/s
Qa = 0.099m3/s

Samlet vannføring: Q=Qa+Qe = 0.281 m3/s

b) Må først finne vanndybdene nedstrøms vannstandssprangene. Dette er gitt ved Bernoulli:

E = høyden av kanten + 3/2 kritisk dybde 

En,d = 0.1 + 3/2 * 0.15 = 0.325 m
En,b = 0.1 +3/2 * 0.1 = 0.25 m

Energihøyden er lik en trykkhøyde + hastighetshøyden. Vi bruker kontinuitetsligningen for å 
eliminere hastigheten:

En,d = Hn,d + (Qe/Hn,d)2/2g = 0.325 m

Dette løses ved prøve/feile i tabellen under:

Table 2: 

Diameter Hastighet Reynolds Moody’s f Friksjonstap

0.2 1.59 318 000 0.0175 2.25 m

0.18 1.96 353 000 0.0175 3.80 m

0.15 2.83 424 000 0.0175 9.52 m



Dybden nedstrøms vannstandsspranget i E blir 0.31 meter. Vi gjør det samme for B:

En,b = Hn,b + (Qb/Hn,b)2/2g = 0.25 m

Dybden nedstrøms vannstandsspranget i B blir 0.24 meter.

Høyden oppstrøms vannstandssprangene er gitt ved enten impulssatsen eller den formelen som 
ble utledet på tavla/i boka:

Finner først hastighet og Froude tallet nedstrøms vannstanssprangene:

Un,d = Qe/Hn,d = 0.18/0.31 = 0.58 m/s
Un,b = Qa/Hn,b = 0.099/0.24 =  0.41 m/s 

Fr2,d = 0.58/sqrt(9.81x0.31) = 0.33
Fr2,b = 0.41 /sqrt(9.81x0.24) = 0.27

Dybdene oppstrøms vannstandssprangen blir da ifgl formel:

Ho,b = 0.24/2 x (sqrt(1+8x0.272)-1) = 0.030 m
Ho,d = 0.31/2x(sqrt(1+8x0.332)-1) = 0.058 m

c)

Kraften i vertikal og horisontal retning finnes ved impulssatsen. Vekten av vannet må taes med 
i vertikal retning.

Finner først hastigheten i strålen:

U = Q/A = 0.281 / 0.03 = 9.37 m/s

Table 3: 

Hn,d Høyre side

0.3 0.3186

0.31 0.327

Table 4: 

Hn,b Høyre side

0.22 0.23

0.24 0.249

y1
y2
----- 1

2
--- 1 8Fr2

2+ 1–( )=



Impulssats horisontal retning: 

Stråle: Fs = 1000x0.281x9.37x sin (20) = 900 N
Ved A: Fa = 1000x0.099x0.99 = 98 N
Ved E: Fe = 1000x0.1815x1.21 = 220 N

Strålen vil skyve plata mot høyre. Det vil også impulsen fra vannet i A (analogi med holding av 
vannslange). Impulsen fra vannet i E vil skyve plata mot venstre. Summen av kreftene i hori-
sontal retning er:

F = 900 + 98 - 220 = 778 N

I vertikal retning er impulsen:

Stråle: Fs = 1000x0.281x9.37x cos (20) = 2474 N

Volumet er summen av vanndybdene x lengdene: 

Vol = 0.24x0.7+0.03 x0.3+0.058x0.7 +0.31x0.3 = 0.31 m3

Vekten av vannet er lik volumet ganger tettheten ganger gravitasjonen: 0.31x 9.81x1000 =  
3047 N. 

Summen av strålekraften pluss vekten av vannet er lik kraften i vertikal retning:

Fv = 3047 + 2474 = 5521 N


