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Σπουδαστική Εργασία 

• Εξισώσεις • Αποτελέσματα 

• Συμπεράσματα 

• Μελέτη σύγκλισης 

Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η δημιουργία λύτη μέσω του 

προγράμματος OpenFOAM, για την εύρεση της θερμοκρασίας λόγω 

μετάδοσης θερμότητας με αγωγή, σε χωρία ρευστού και στερεού που 

εφάπτονται. Αρχικά γίνεται ορισμός του προβλήματος. Στην συνέχεια 

δίνονται οι μαθηματικές εκφράσεις που περιγράφουν το πρόβλημα για 

κάθε χωρίο και αναφέρεται ο τρόπος υπολογιστικής προσέγγισης 

αυτών. Γίνεται  περιγραφή της διαδικασίας που ακολουθείται στο 

πρόγραμμα OpenFOAM, αρχικά για την δημιουργία του λύτη και στην 

συνέχεια για την χρήση υπάρχοντος λύτη ικανού να λύσει αντίστοιχα 

προβλήματα. Οι συνοριακές συνθήκες καθώς και η εισαγωγή των 

απαραίτητων μεγεθών εξηγούνται. Μελέτη σύγκλισης πραγματοποιείται 

για την εύρεση του κατάλληλου υπολογιστικού πλέγματος και τα 

αποτελέσματα του καινούργιου λύτη και του υπάρχοντα 

παρουσιάζονται και συγκρίνονται.  

• Περίληψη-Σκοπός 

• Ορισμός προβλήματος 

Πλευρά Συνοριακή συνθήκη 

Αριστερό σύνορο Σταθερής θερμοκρασίας 1Κ 

Δεξί σύνορο Σταθερής θερμοκρασίας 10Κ 

Άνω σύνορα ∂Τ/∂n = 0 

Κάτω σύνορα ∂Τ/∂n = 0 

Καινούργιος λύτης 

Χωρίο ρευστού 

Χωρίο στερεού 

ChtMultiRegionFoam 

  Εξίσωση εσωτερικής ενέργειας χωρίο ρευστού 

Χωρίο στερεού 

Διάγραμμα θερμοκρασίας στην μέση της διεπιφάνιας των δύο χωρίων  

για διάφορες πυκνότητες πλέγματος 

Δείκτης σύγκλισης 

GCI = 0.187% 

Τάξη σύγκλισης 

p = 1.211 

• Η απόκλιση των αποτελεσμάτων μεταξύ των δυο λυτών είναι πολύ 

μικρή, συνεπώς μπορούμε να εμπιστευτούμε τον καινούργιο λύτη 

• Ο καινούργιος λύτης είναι περίπου 400 φορές πιο γρήγορος από τον 

έτοιμο εξαιτίας πιο απλών και λιγότερων εξισώσεων επίλυσης 

Θερμοκρασία στην μέση των χωρίων  

για τους δύο λύτες 

Ποσοστιαία απόκλιση μεταξύ των  

δυο λυτών κατά μήκος των χωρίων 

Κατανομή θερμοκρασίας στα χωρία για τους δυο λύτες 

Καινούργιος λύτης ChtMultiRegionFoam 

Χρόνος σύγκλισης 0.05s 19.72s 


