
Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών 

Σπουδαστική εργασία

Ζαρρής Λάμπρος ΑΜ 246537 
Επιβλέπων Καθηγητής: Θ. Πανίδης 

Ε
Ρ

ΓΑ
Σ

Τ
Η

Ρ
ΙΟ

 Τ
Ε

Χ
Ν

ΙΚ
Ή

Σ
 Θ

Ε
Ρ

Μ
Ο

Δ
Υ

Ν
Α

Μ
ΙΚ

Η
Σ

 Κ
Α

Ι 
Ε

Φ
Α

Ρ
Μ

Ο
Ρ

Ω
Ν

 Σ
Τ

Α
Τ

ΙΣ
Τ

ΙΚ
Η

Σ
 Μ

Η
Χ

Α
Ν

ΙΚ
Η

Σ

I. Περιληψη

. Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό της να κανει μια

βιβλιογραφική ανασκόπηση αυτών των ερευνών και

να αναπτύξει την τεχνική μέτρησης και καταγραφής

θερμικού πεδίου σε τυρβωδη ελεύθερη μεταφορά

πάνω από θερμαινόμενη πλάκα. Παρουσιάζονται

επισής οι πειραματικές εργασίες των G.V. Kuznetsov

και των Xiwen Zhang και Jiajia Yu , των οποίων οι

τροποποιήσεις και το αντικείμενο μελέτης υπό

συνθήκες τυρβώδους ροής πλησιαζει αυτό της

παρούσας εργασίας. Τέλος, δίδονται τα αποτελέσματα

αυτών των ερευνών τα οποία σχολιάζονται.

II.   Προσέγγιση G.V. Kuznetsov

Με την πειραματική εγκατάσταση του σχήματος που

περιλαμβάνει παραλληλεπίπεδο κλειστή κοιλότητα

και μετρώντας το θερμικό πεδίο κατα μήκος του Υ-

άξονα με χρήση 7 θερμοζευγών προκύποτυν τα

διαγράμματα T-y και T-t για τρεις διαφορετικές

προσεγγίσεις. Η πρώτη είναι η προσέγγιση στρωτής

ροής , η δεύτερη με το μοντέλο standard (k−ε) και η

τρίτη με το μοντέλο realizable (k−ε).

III.  Προσέγγιση των Xiwen Zhang και Jiajia Yu

Χρησιμοποιώντας παραλληλεπίπεδη κλειστή κοιλότητα με

μια θερμη πηγή στο κέντρο της κάτω επιφάνειας και με μια

ψυχρή στο κέντρο της άνω επιφάνειας, κατέγραψαν το

θερμικό πεδίο καθ’ ύψος του Ζ –άξονα με τη χρήση

θερμοζεύγους τύπου Τ για δύο πορείες μέτρησης (κόκκινες

γραμμές).

Το διάγραμμα της χρονοσειράς δηλώνει την ύπαρξη

διαλιπτότητας στη ροη.

Οι γραμμικές εξαρτήσεις

στην αρχή και το τέλος

του αριστερού

διαγράμματος δηλώνουν

την μεταφορα

θερμότητας με αγωγή

ενώ όταν η κλίση είνα

σχεδόν οριζόντια η

μεταφορα θερμότητας

επιτυγχάνεται με

συναγωγή.

Τα διαγράμματα των

PDF δείχνουν την

ύπαρξη ανομοιγενούς

ροής . Οι ουρες που

σχηματιζονται προς τα

αριστερά δηλώνουν πως

ψυχρά πλούμια

κατεβαίνουν και

προσκρούουν με τη

θερμή πηγή.

IV.   Πειραματική διάταξη εργαστηρίου

Κοιλότητα με ανοιχτή άνω επιφάνεια (αριστερά) και

συσκευή καταγραφής θερμοκρασιών (δεξιά)

Με χρήση του

εξοπλισμού και με τη

βοήθεια 2 θερμοζευγών

τύπου K θα

πραγματοποιηθεί

λεπτομερής καταγραφή

του θερμικού πεδίου

πάνω από θαιρμενόμενη

πλάκα σε κοιλότητα με

ανοιχτή άνω επιφάνεια.

V.   Συμπεράσματα

Κάθε πείραμα μεταφοράς θερμότητας είναι διαφορετικό

και για κάθε ενα γίνονται και συγκεκριμένες

τροποποιήσεις τόσο στα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της

κοιλότητας όσο και στις αρχικές και οριακές συνθήκες.

Ανάλογα τη φύση της ροής που αναπτύσσεται,

επιλέγεται και μια κατάλληλη μέθοδος προσέγγισης. Αν

στο ζητούμενο του πειράματος ανήκει και η στατιστική

ανάλυση της ελεύθερης μεταφοράς , τότε είναι

απαραίτητος ο υπολογισμός των στατιστικών

παραμέτρων S και K , όπως επίσης και η κατασκευή των

διαγραμμάτων κατανομής μ-z/H και των αντίστοιχων

PDFs για την πλήρη μελέτη της ροής.


