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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στη συγκεκριμένη διπλωματική εργασία μελετήθηκε η ροή αέρα από στόμιο αγωγού
με γρίλιες μέσα σε ένα δωμάτιο συγκεκριμένων διαστάσεων. Αρχικά
παρουσιάστηκαν κάποια στοιχεία που αφορούν την εξαναγκασμένη ροή αέρα, τον
κλιματισμό και τον αερισμό ενός χώρου. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα στόμια
κλιματισμού και τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζουν τις συνθήκες άνεσης μέσα σε
ένα δωμάτιο. Στη συνέχεια περιεγράφηκε η υπολογιστική ρευστομηχανική, τα
μοντέλα τύρβης που χρησιμοποιήθηκαν για τη συγκεκριμένη μελέτη, οι μέθοδοι
διακριτοποίησης και οι αλγόριθμοι επίλυσης των εξισώσεων. Ακολούθησε η
παρουσίαση της υπολογιστικής γεωμετρίας και της επιλογής του κατάλληλου
πλέγματος, καθώς και η κατάστρωση του προβλήματος στο ANSΥS Fluent.
Περιεγράφηκαν το μοντέλο τύρβης που χρησιμοποιήθηκε, τα υλικά, οι οριακές
συνθήκες, οι μέθοδοι επίλυσης, το κριτήριο σύγκλισης και οι επιλογές έναρξης της
προσομοίωσης. Τέλος, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τη
συγκεκριμένη μελέτη για διάφορες παροχές αέρα, από 100 m3/h έως 2400 m3/h.
Συγκεκριμένα, φάνηκαν οι περιοχές εκείνες στο χώρο όπου μπορεί να καθίσει
κάποιος σε συνθήκες άνεσης. Οι μεγαλύτερες παροχές πρέπει να αποφεύγονται
καθώς είναι πολύ πιθανό να υπάρξουν προβλήματα εξαιτίας της ανομοιόμορφης
ταχύτητας του αέρα στο χώρο.

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

- Για τις μικρότερες παροχές αέρα, η ταχύτητα του ελαττωνόταν από το

κέντρο του δωματίου και έπειτα. Για μεγαλύτερες παροχές αέρα, η

ταχύτητα του είχε μεγάλες τιμές μέχρι και τον απέναντι τοίχο του

δωματίου.

- Από τις κατανομές της ταχύτητας σε ισοεπιφάνειες, παρατηρήθηκε πως

η ταχύτητα είχε μια σταθερή τιμή από την έξοδο του στομίου έως

σχεδόν τον απέναντι τοίχο του δωματίου. Για μικρότερες τιμές της

παροχής αέρα οι περιοχές αυτές μειώνονται από το κέντρο του

δωματίου και για μεγαλύτερες τιμές είναι πιο κοντά στην οροφή του

δωματίου σε μικρή απόσταση από την έξοδο του στομίου.

- Όσο αυξάνεται η ταχύτητα με την οποία εισέρχεται ο αέρας στο στόμιο

τόσο μεγαλύτερη είναι η πτώση της πίεσης.
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Το στόμιο με τις γρίλιες απ’ όπου 

εισέρχεται ο αέρας στο δωμάτιο
Το δωμάτιο με το στόμιο

Ορισμός Inlet Ορισμός Outlet

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΒΑΣΗ ΜΕΘΟΔΟΥ Y PLUS

Πλέγμα 330005 
κελιών

΄Πλέγμα 466562 
κελιών

Πλέγμα 539350 
κελιών

Πλέγμα 1006704 
κελιών

Q=100 m3/h, Vc= 
0,41 m/s

Q=500 m3/h, Vc= 
2,07 m/s

Q=800 m3/h, Vc= 
3,32 m/s

Q=1100 m3/h, 
Vc= 4,56 m/s

Q=1400 m3/h, 
Vc= 5,80 m/s

Q=1600 m3/h, 
Vc= 6,63 m/s

Q=1800 m3/h, 
Vc= 7,46 m/s

Q=2000 m3/h, 
Vc= 8,29 m/s

Q=2400 m3/h, 
Vc= 9,95 m/s


