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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η παρούσα σπουδαστική εργασία έχει ως

στόχο αφενός την διερεύνηση των

τεχνικών οπτικοποίησης ροής υγρών και

αερίων, και αφετέρου την εξοικείωση με

τον εξοπλισμό που απαιτείται για να

επιτευχθεί η τεχνική που χρησιμοποιείται

στη συγκεκριμένη εργασία.

Παρουσιάζονται η πειραματική διάταξη, το

σύστημα καταγραφής εικόνων καθώς και

τα πειραματικά αποτελέσματα που

προκύπτουν απ’ την οπτικοποίηση του

συνδυασμού των περιδινούμενων

αξονοσυμμετρικών ροών μέσω της

διασποράς κοίλων σφαιριδίων γυαλιού ως

τροχιοδεικτικά σωματίδια. Τέλος έπειτα

από αρκετές δοκιμές επιτυγχάνεται

εξοικείωση, τόσο με τη φωτογραφική

μηχανή όσο και με την πειραματική

διάταξη , η οποία οδήγησε στις

απαραίτητες ρυθμίσεις που ήταν αναγκαίο

να γίνουν.

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

.Ως ρευστό εργασίας χρησιμοποιείται

απιονισμένο νερό. Αναπτύσσονται δύο ροές

Η εξωτερική δακτυλιοειδής σε σωλήνα με

εσωτερική διάμετρο, 𝐷0 =120mm, ενώ η

εσωτερική σε σωλήνα με εσωτερική

διάμετρο, 𝐷𝑖=29mm. Οι δύο ροές έρχονται

σε αλληλεπίδραση στο τμήμα δοκιμών που

είναι κατασκευασμένο από ενιαίο σωλήνα

plexiglass με εσωτερική διάμετρο 𝐷0 και

μήκος 1 m. Η περιδίνηση εισάγεται από δύο

περιστρεφόμενες φτερωτές μήκους

𝐿1 =40mm για την δακτυλιοειδή και

𝐿2 =100mm για την εσωτερική ροή, που

βρίσκονται ακριβώς πριν από το σημείο

αλληλεπίδρασης

Η πειραματική διάταξη του Εργαστήριου

Τεχνικής Θερμοδυναμικής, επιτρέπει την

μελέτη της αλληλεπίδρασης

περιδινούμενων ομοαξονικών ροών νερού

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Δοκιμάστηκαν 3 διαφορετικές θέσεις της

φωτογραφικής μηχανής σε σχέση με το

τμήμα δοκιμής, η πρώτη θέση βρίσκεται

κάθετα σε αυτό ενώ οι δύο άλλες υπό

γωνία..

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

Oι παράμετροι ελέγχου που

δοκιμάστηκαν για την όσο δυνατή

καλύτερη λήψη των στιγμιότυπων της

ροής είναι, οι παροχές της εσωτερικής

και της εξωτερικής ροής, ο ρυθμός

περιστροφής των φτερωτών και οι

σύνθετες ρυθμίσεις της φωτογραφικής

μηχανής ( ταχύτητα κλείστρου S ,

άνοιγμα διαφράγματος F, ISO).

Θέση φωτογραφικής μηχανής σε σχέση με το τμήμα 

δοκιμής.

Στη συνέχεια παρουσιάζονται 4 φωτογραφίες για 

διαφορετικούς συνδυασμούς των παραμέτρων ελέγχου

Φαίνονται δύο περιπτώσεις οπτικοποίησης της ροής, οι οποίες 

παρουσιάζουν ενδιαφέρουν καθώς στις υπό εστίαση φωτογραφίες 

διακρίνονται δίνες και δομές ανακυκλοφορίας (επάνω 

φωτογραφίες).

Στις φωτογραφίες που

παρουσιάζονται στα

αριστερά η

οπτικοποίηση δεν

επετεύχθη λόγω είτε

΄΄κάλυψης΄΄ του ροϊκού

πεδίου από υπερβολικό

φως (αριστερή

περίπτωση) είτε λόγω

ασθενούς περιδίνησης

(δεξιά περίπτωση)

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ

• Επίτευξη εξοικείωσης 

με την πειραματική 

διάταξη αλλά και με τις 

λειτουργίες της 

φωτογραφικής μηχανής 

μετά από πολλαπλές 

δοκιμές.

• Ακριβής ορισμός των 

σύνθετων παραμέτρων 

της φωτογραφικής

μηχανής.

• Απόλυτη κατανόηση 

των τεχνικών 

οπτικοποίησης.

• Επίτευξη οπτικοποίησης 

δομών στο υπό μελέτη 

ροϊκό πεδίο μέσω της 

διασποράς 

τροχιοδεικτικών 

σωματιδίων.

• Δυνατότητα περαιτέρω 

έρευνας και βελτίωσης 

της διαδικασίας της 

οπτικοποίησης.


