
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

    

  

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ 

ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΚΑΙ ΑΔΡΟΝΑΤΠΗΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ 

ΣΟΜΔΑ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΜΗΥΑΝΙΚΗ, ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΧΝ ΚΑΙ ΔΜΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ 

ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΣΔΥΝΙΚΗ ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΑΛΑΝΣΧΔΧΝ 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

ηελ παξνύζα Γηπισκαηηθή Δξγαζία ιακβάλνληαο ππόςε ηελ αγσγηκόηεηα, ην pH θαη ηε ζεξκνθξαζία θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ ρεηκώλα ζηελ Μεζόγειο Θάλαζζα, ζηνλ Πεπζικό Κόλπο, ζηνλ Κόλπο ηος Μεξικού θαη ζηε Βόπεια 

Θάλαζζα θαη αθνινύζσο κε ηε βνήζεηα ησλ Εξιζώζεων TAFEL κειεηνύληαη νη Καμπύλερ Πόλωζηρ γηα ηελ επίηεπμε θαζνδηθήο πξνζηαζίαο κηαο κεηαιιηθήο πιαηθόξκαο κε 40 αλόδνπο γηα ηηο παξαπάλσ ππό κειέηε ζάιαζζεο. Η 

θαζνδηθή πξνζηαζία ηεο πιαηθόξκαο επηηπγράλεηαη κε εθαξκνδόκελν ξεύκα. Γηα ηελ κνληεινπνίεζε ηνπ πξνβιήκαηνο ρξεζηκνπνηείηαη ε Μέθοδορ ηων Σςνοπιακών Σηοισείων (BEM), δειαδή ε ππνινγηζηηθή επίιπζε ησλ 

δηαθνξηθώλ εμηζώζεσλ πνπ πξνθύπηνπλ γηα ην πξόβιεκα θαζνδηθήο πξνζηαζίαο. Δπηπξόζζεηα, ε πιαηθόξκα ζρεδηάδεηαη ζην SpaceClaim (ηνπ πξνγξάκκαηνο Ansys), ην πιέγκα ηεο θαηαζθεπήο ζην Workbench (επίζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο Ansys), ε αξηζκεηηθή επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο γίλεηαη ζην Pithia θαη  ηα απνηειέζκαηα ηππώλνληαη ζην Simcenter 3D (πξόγξακκα ηεο εηαηξείαο Siemens). 

 Καηαλνκή δπλακηθνύ ηεο πιαηθόξκαο, ζηελ 

Μεζόγεην Θάιαζζα, γηα ξεύκα πξνζηαζίαο 9.6 A 

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 Σν εθαξκνδόκελν ξεύκα πνπ δίλεηαη γηα θαζνδηθή πξνζηαζία ηεο πιαηθόξκαο είλαη 9.6 Α ζηελ 

Μεζόγεην Θάιαζζα, 22.4 Α ζηνλ Κόιπν ηνπ Μεμηθνύ, 41.4 Α ζηε Βόξεηα Θάιαζζα θαη 62.3 Α ζηνλ 

Πεξζηθό Κόιπν. 

 Η Μέζνδνο ησλ πλνξηαθώλ ηνηρείσλ (BEM) δίλεη αθξηβήο ιύζε θαη επηπιένλ είλαη ε απινύζηεξε 

δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ηνπ πιέγκαηνο. 

 Σν ζύζηεκα θαζνδηθήο πξνζηαζίαο είλαη ζρεδηαζκέλν έηζη ώζηε λα παξέρεη ην απαηηνύκελν ξεύκα ζε 

θάζε ηκήκα ηεο πιαηθόξκαο. 

ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ 

Καζνδηθή Πξνζηαζία Μεηαιιηθώλ Καηαζθεπώλ  

Κσλζηαληίλνο Κσλζηαληίλνπ 

Αξηζκόο Μεηξώνπ: 1050352 

Δπηβιέπσλ: Πνιύδνο Γεκνζζέλεο, Καζεγεηήο 

 

Καηαλνκή ππθλόηεηαο ηνπ ξεύκαηνο ηεο πιαηθόξκαο, ζηελ 

Μεζόγεην Θάιαζζα, γηα ξεύκα πξνζηαζίαο 9.6 A 

Διάρηζηεο – Μέγηζηέο ηηκέο δπλακηθνύ ηεο 

πιαηθόξκαο θαηά απόιπηε ηηκή, ζηηο ηέζζεξηο (4) ππό 

κειέηε ζάιαζζεο, γηα εθαξκνδόκελν ξεύκα 9.6 Α 

 

Διάρηζηεο – Μέγηζηέο ηηκέο ππθλόηεηαο ηνπ 

ξεύκαηνο ηεο πιαηθόξκαο θαηά απόιπηε ηηκή, ζηηο 

ηέζζεξηο (4) ππό κειέηε ζάιαζζεο, γηα εθαξκνδόκελν 

ξεύκα θαζνδηθήο πξνζηαζίαο 

Δθαξκνδόκελν ξεύκα πνπ απαηηείηαη γηα θαζνδηθή πξνζηαζία ηεο 

πιαηθόξκαο ζηηο ηέζζεξηο (4) ππό κειέηε ζάιαζζεο 

 

Δθαξκνδόκελν ξεύκα γηα θαζνδηθή πξνζηαζία ηεο πιαηθόξκαο 

ζπλάξηεζε ηνπ pH ζηελ Μεζόγεην Θάιαζζα, ζηνλ Κόιπν ηνπ 

Μεμηθνύ θαη ζηνλ Πεξζηθό Κόιπν 

 


