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NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPLIGE
UNIVERSITET, INSTITUTT FOR VASSBYGGING

Faglige kontakter under eksamen:

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

KONTINUASJONSEKSAMEN I EMNE SIB 5025 HYDROMEKANIKK

Fredag 9. august 2002
Tid: kl. 09.00-13.00

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 36.
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Oppgave 3 

I en 5 meter bred kanal står det 8 påler. Pålene står vertikalt, og har en diameter 0.1 m, og en Cd 
faktor på 1.0. Pålene står på en linje, på tvers av strømretningen, som vist i figuren under. Bak 
pålene dannes et vannstandssprang, som også er vist i figuren under. Kanalen har en flat, hori-
sontal bunn.

Vannføringen settes først til 9 m3/s. 

a) Hvis vannstanden foran pålene er lik 0.4 meter, hva blir kreftene på pålene?

Vannføringen forandres så til 15 m3/s, og vannstanden oppstrøms pålene forandrer seg. 
Vannstanden nedstrøms vannstandsspranget blir målt til 2 meter.

b) Hva blir vannstanden oppstrøms pålene? 

Sett ovenfra

Lengdesnitt
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Oppgave 4

Vann renner ut fra en tank til et horisontalt rør. Det er en ventil mellom tanken og røret, og ven-
tilen har en tapskoeffisient på 5.0. Røret er hydraulisk glatt, og har en diameter på 3 cm. Tanken 
og røret vises i figuren under. Vannstanden i tanken holdes konstant 3 meter over røret, med et 
vanntilløp som ikke er vist på figuren. Anta at røret er fyllt, dvs. at det ikke er fritt vannspeil i 
røret. Røret ligger 2 meter over bakken, som vist i figuren.

a) Hva blir vannhastigheten ut av røret?

b) Hvor langt fra utløpet av røret treffer vannstrålen bakken?

      2 m

3 m

20 m



Løsning, Oppgave 3:

a)

Vannhastigheten finnes ved kontinuitetsligningen:

U=Q/By = 9/(5*0.4)=4.5 m/s

Kraften på en påle blir: 

Kraften på alle 8 pålene blir 8 ganger så stor: 3.24 kN.

b)

Vannhastigheten nedstøms finnes ved kontinuitetsligningen:

U2 = Q/Bh2 = 15/(5x2) = 1.5 m/s

Vannstanden foran pålene finnes ved impulssatsen, der kreftene på pålene taes med. Impulssat-
sen løst mhp. kreftene på pålene er:

Summen av kreftene er null. En legger denne kraften til kraften fra oppgave a). En erstatter U1 
med Q/Bh1:

Her er alle parameterene kjent, utenom h1. Løser mph. h1:

Ordner:

Løser med prøve/feile:

h1  venstre side

0.7 49.5
0.3 -19.6
0.35 -0.68

Dybden foran pålene blir 0.35 meter

F 1
2
---CDρDhU

2 0.5x1.0x1000x0.1x0.4x4.52 405N= = =

F ρQ U2 U1–( ) ρg A2h2 A1h1–( )+=

81
2
---CDρDh1

Q
Bh1
--------- 
  2

ρQ U2
Q
Bh1
---------– 

  ρg A2y2 A1y1–( )+ + 0=

81
2
---1 0.1( )h1

15
5h1
-------- 
  2

15 1.5 15
5h1
--------– 

  9.81 5x2( )0.5x2 0.5x5xh1
2–( )++ 0=

3.6
h1
------- 22.5 45

h1
------– 98 24.5h1

2–+ + 0=

120.6 41.4
h1

----------– 24.5h1
2– 0=



Løsning, Oppgave 4:

a)

Hastigheten finnes ved Energiligningen:

E = hastighetsenergi + friksjonstap + singulærtap

E = U2/2g + f L/D U2/2g + KU2/2g

I oppgaven er K gitt til 5.0 og E gitt til 3.0. 

3 = U2/(2x9.81) (1+5+20f/0.0.03)

           (1)

Vi må finne friksjonstapskoeffisienten. f. Denne finnes fra Moody’s diagram. Må da regne ut 
Reynoldstallet:

Itererer

U (gjettet) Re (lign. 2) f (Moody) U (Ligning 1)

2.0 60 000 0.021 1.71
1.71 51 000 0.0217 1.69
1.69 50 500 0.022 1.69

Hastigheten ut er 1.69 m/s

b)

Tiden det tar for en vannpartikkel å falle ned til bakken (2 meter) er gitt ved:

s = 1/2gt2 eller 

Strekningen partikkelen har tilbakelagt i horisontal retning er da:

s=Ut = 1.69x0.638=1.08 meter
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